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17 листопада День студента – це свято, яке 
не знає  національностей і віку. Це свято, 
коли на всій нашій неосяжній планеті у цей 
день святкують і веселиться представники 
одного соціального класу, окрема категорія 
людства – «студенти».
Так хто ж це такий – студент ? Чим він 
відрізняється від інших людей?
З цього приводу можна прочитати у Ве-
ликий радянської енциклопедії: «Студент – 
учень вищого навчального закладу». Але в 
мене на це запитання є своя власна відповідь:
Студент готовий відстояти свою точку зору, 
вміє розставити пріоритети.

Представник співтовариства цих молодих 
людей примудряється на мізерну стипендію 
жити з розмахом. Він відпочиває, коли всі 
працюють, і працює, коли всі відпочивають.
Справжній студент може пишатися своєю 
ерудицією. Така людина, навіть якщо їй 
трапляється запитання, на яке вона не знає 
відповіді, з гідністю зможе вийти із ситуації, 
що склалася. Сьогоднішній День студента 
є символічним об’єднанням студентів всіх 
напрямів і всіх навчальних закладів! Сту-
денти цього дня традиційно веселяться, за-
бувши про майбутню сесію, заліки і «хво-
сти». 
Тому напередодні свята зичу Вам жаги до 
знань та відкриттів , творчого натхнення, 
нових злетів та наснаги у розбудові України. 
Нехай Ваші серця наповняться любов’ю і 
теплом до розпочатого діла, а розум наси-
титься знаннями. Дорога до знань не завж-
ди буває легкою, для багатьох це важка, але 
вдячна дорога, що починається з порогу 
Чернівецького транспортного коледжу.

Директор Чернівецького транспортного 
коледжу
          Димитрюк Володимир Миколайович

СТУДЕНТ - ЦЕ...
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СВЯТКОВІ ДНІ
   Нещодавно в календарі було відмічено 
два свята. Для Чернівецького транспортно-
го коледжу ці дві дати відіграють неабияку 
роль, адже для нас це професійні свята, які 
не обійшлись без урочистих заходів. Пер-
шими винуватцями свята стали студенти 
відділень «Організація перевезень» та «Ре-
монт автомобілів».

Концерт відбувся 
заздалегідь і був 
орган і зований 
студентами. Уро-
чисте дійство 
відбувалось в ак-
товому залі і роз-
почалось до-
сить не однознач-
но, а саме з пісні 
«Одна калина» у 
виконанні 

студенток 34 групи. Після вітальних слів 
ведучих виступив Пушкар В.П. із власним 
віршем присвяченим святу. Ні для кого не є 
таємницею, що Василь Петрович являється 
не тільки хорошим викладачем, а й тала-
новитим поетом. Проте, він  виявився не 
єдиним автором власних творів. Студент 
11 групи теж вирішив здивувати глядачів 
своїми поетичними здібностями. 

 Зі своїми 
вітаннями перед 
студентами ви-
ступив їх улюбле-
ний завідуючий 
відділенням - Ан-
тонов С.М. Також 
він вручив грамо-
ти та подяки ви-
кладачам і студен-
там. Чудово вико-
нали свою пісню 
ансамбль «Вагон-
ники».

Зіркою свята був юнак, який віртуозно грав 
на скрипці. На думку глядачів це був най-
кращий виступ. Серед інструментальної 
музики була динамічна гра на акордеоні і 
заспокійлива музика під гітару. Найбільшою 
новинкою був бітбокс у живому виконанні, 
який досі не виконувався ще жодного разу 
на нашій сцені. Фінальним завершенням 
була пісня «Всі ми діти України».
   Наступне свято відзначали студенти ва-
гонного та колійного відділень. Необхідно 
відзначити, що День Залізничника виявив-
ся надзвичайно феєричним. Ще при вході 
в актовий зал неабияке враження справили 
«сек’юріті», які стежили за порядком. Уро-
чистим відкриттям концерту була пісня «Ви-
шиванка». Також студенти нашого коледжу 
підготували і показали  дружню пародію і 
присвятили її своїм заввідділенням . Керму-
ючий автомобільним відділенням Антонов 
С.М. до Дня Залізничника вручив керівнику 
колійного господарства Цимбалюку І.В. по-
дарунок – макет колії і візка.

Після цього до слова був запрошений ди-
ректор коледжу Димитрюк В.М., заступ-
ник директора Остафійчук В.О. та запроше-
ний гість – майстер дільниці ПЧ-7. Василь 
Орестович зачитав наказ «Про заохочення 
викладачів та студентів» і разом з директо-
ром приступили до нагородження.
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 Отже, від імені редакції газети хочемо 
привітати таких викладачів як Гузик І.В., 
Бурла В.М., та Сич Т.В., які отримали на-
городи за активну участь у робочому та на-
вчально-виховному процесі. Вітаємо та-
кож студентів, які були нагороджені грамо-
тами та подяками: Білінського Т., Косован 
О., Мельник А., Кушнірюк М., Ворону С., 
Солодкі , Гонтарук Д., Воробця П., Кінаша 
М.
  Після цього своїми виступами нас диву-
вали Козачок Р., рок-група Р. Савіцького, а 
також одна з кращих танцювальних шкіл 
Чернівців. На закінчення Вітовська Л. вико-
нала пісню «Молитва».

Можна зазначити, що і автомобілісти, і 
залізничники приділяють велику увагу 
своєму професійному святу. Ці два концер-
ти були одними з кращих в історії коледжу, 
адже з кожним роком наш навчальний за-
клад поповнюється все новими і новими та-
лантами, які не тільки показують високі до-

сягнення у навчанні, а й володіють творчи-
ми навичками.

Якщо поглянути на нове покоління наших 
студентів, ми з гордістю можемо заявити, що 
сміло можемо крокувати у майбутнє. З таки-
ми комунікабельними та надійними студен-
тами приємно працювати. Всі ці якості до-
помагають розвивати викладачі. 
Варто зауважити, що День Залізничника 
та День Автомобіліста призначені не тільки 
для того, щоб влаштовувати урочисті захо-
ди, а й для того щоб студентство усвідомило 
про значення своєї майбутньої професії. 

  Загалом свято вдалося на славу. Всі сту-
денти та викладачі залишились дуже задо-
воленими  концертом, і на нашу думку, цей 
день запам'ятається всім надовго. 

                                   Марія Щербановська



–  Студ е н т с ький  е кс пр е с  – 4№ 2 (2)
жовтень 2012

ГУРТОЖИТОК - НАШ ДІМ
   Студентське життя цікаве і насичене яскра-
вими подіями. Після напруженого навчаль-
ного дня воно продовжується у затишній і 
теплій оселі – студентському гуртожитку.  
«Гуртожиток – наш дім»! Саме так кажуть 
про гуртожитки наші студенти. В студентсь-
ких гуртожитках створені всі умови для ком-
фортного проживання студентів. Саме сюди 
прагнуть потрапити більшість іногородніх 
студентів, оскільки в гуртожитках кипить 
життя. Вихователі працюють натхненно для 
виховання підростаючого покоління, нама-
гаються створити гарний мікроклімат для 
студентів 
30 жовтня 2012  в гуртожитку Чернівецького 
транспортного коледжу  відбувся конкурс на 
найкращу кімнату. В ньому брали участь всі 
кімнати чоловічого та жіночого гуртожитків.

 Перевіряла стан кімнат комісія, до складу 
якої входили директор коледжу Димитрюк 
В.М., заступник директора з гуманітарної 
та виховної роботи  Глевич Т.В., заступник 
директора навчально - виховної  роботи Бу-
чинський В.П., завідувач автомобільного 
відділення Антонов С.М., завідувач 
колійного відділення Цимбалюк  І.В., голо-
ва студентського профкому Тодорук  Л.Д.,  
комендант гуртожитку, кастелянша та ви-
хователь. Також до складу комісії входи-
ли голова студентської ради коледжу, голо-
ва студенської ради гуртожитків та староста 
жіночого гуртожитку.

Оцінка кімнат проходила за такими 
критеріями: стан збереження майна, есте-
тичний вигляд кімнати, санітарний стан, до-
тримання техніки безпеки під час прожи-
вання в гуртожитку. Переможцями у цьо-
му конкурсі стали жителі  кімнати №74 
автомобільного відділення чоловічого гур-
тожитку.

  Їхня кімната, на думку всіх членів комісії, 
виявилась найкраще облаштованою і 
відповідала всім критеріям оцінювання. 
Друге місце зайняла кімната №55 вагонного 
господарства. Третіми стали жителі кімнати 
№20 жіночого гуртожитку, які навчаються 
на колійному відділенні. Переможці, отри-
мають грамоти та призи.
В основному адміністрація навчального за-
кладу залишилась задоволена облаштуван-
ням кімнат гуртожитку, і заявила, що бу-
дуть усіма силами допомагати студентам у 
покращенні умов проживання в гуртожитку.

Роман Попович

      кімната №74
кімната №22

кімната № 55
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ПОГЛЯД У МИНУЛЕ
   У вiвторок 9 жовтня  студенти пер-
шого курсу нашого коледжу відвідали  
Чернівецький обласний музей народної 
архітектури та побуту, який представлений  
двома  експозиційними  зонами: «Хотинщи-
на»  та  «Західне Подністров'я». Студенти 
мали змогу ознайомитися з пам'ятками на-
родного будівництва кінця ХVІІІ - першої 
половини ХХ ст., що включає близько 35 
будівель, перевезених з рівнинної частини 
області і відтворених у первісному вигляді 
з відповідним природним оточенням, се-
ред яких типові й оригінальні житлові, 
господарські, виробничі, громадські та 
культові споруди.

О к р а с о ю 
е к с п о з и ц і ї 
просто неба є 
вітряні мли-
ни поч. ХХ ст. 
з сіл Рукшин 
Хотинського 
та Шишківці 
Новоселиць-
кого районів  
- довершені  
в з і р ц і 
народної

будівельної техніки.
Експозиція музею представляє чоти-
ри селянські садиби різних соціальних 
прошарків населення Прут-Дністровського 
міжріччя, сформовані у ансамблі з житло-
вих і господарських будівель (хати, комори, 
стодоли, кошниці, лозниці, стайні, карники, 
курники) та ряд окремих споруд - млини-
вітряки, кузню, корчму, сільську управу 
(примарію), церкву з дзвіницею, кожна з яких 
є самобутньою пам'яткою народного зодче-
ства, свідченням творчої винахідливості і 
людської фантазії в будівництві, умілого при-
стосування його до умов клімату, рельєфу, 
практичних і естетичних запитів селянина. 

В      інтер'єрах будівель експонуються пред-
мети традиційно-побутової культури - речі 
побуту, знаряддя праці, традиційний одяг, 
вироби народного мистецтва, предмети 
культу, книги, документи, фотографії.

 В експозиційній зоні «Хотинщина» 
представлені селянська садиба, млини-
вітряки, корчма та селянська кузня, а в 
зонi «Західне Подністров'я» представлені 
селянські садиби різних соціальних 
прошарків населення західної частини 
Прут-Дністровського міжріччя, сільську 
управу (примарію) та церкву з дзвіницею.

Слiд  вiдзначити  кураторiв першого кур-
су  Злотник Свiтлану Михайлiвну та Пали-
гу Уляну Романiвну  за гарну органiзацiю 
своїх студентiв. 
 Відвідавши  музей  народної архітектури 
та побуту, студенти наблизилися до 
української історії та культури, відчули 
дух українського села.

                          бібліотекар Проскурняк І.Ю            
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ПОТРІБНА ДОПОМОГА

   Мало хто 
може виміряти 
ціну посмішки 
на обличчі й 
дзвінкий сміх 
хворої дитини. І 
рідко кому з нас 
приходить думка 
про те, що з втра-

тою життєрадісності втрачається й 
здоров’я. Реабілітація повертає їх в здорове, 
щасливе дитинство.
З  метою створення системи реабілітації 
та виконання Закону України «Про загаль-
нодержавну програму « Національний план 
дій по реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» просимо:
   підтримати проект  Благодійного фон-
ду «Сильні духом» та сприяти проведенню 
благодійної акції «Щастя на крилах» з метою 
збору коштів для організації повноцінного 
дитячого центру в Україні у всіх вищих на-
вчальних закладах.
   Акція пройде з 10 вересня і до кінця на-
вчального року.
   Реабілітація дітей в центрі 
здійснюватиметься безкоштовно!
   Зібрані кошти волонтерами акції «Щастя 
на крилах», або керівником навчального за-
кладу ( за відсутністю волонтера), перера-
ховуються на р/р  №26001307357 АТ « Рай-
файзен банк АВАЛЬ», МФО 380805, одер-
жувач: Міжнародний Благодійний Фонд 
«Сильні духом», ЄДРПОУ 35488463, при-
значення платежу: Благодійний внесок від 
клас, № навчального закладу, область, рай-
он, місто.   Додаткову інформацію можна от-
римати на сайті:

    

: siladuha.org/, по  e-mail: siladuha.org@
gmail.com  або за тел. +38(044) 360-02-45, 
(067) 340-18-33. 
 

ЗАВЖДИ НА ДОПОМОЗІ
«Ми працюємо 
там, де потребу-
ють допомоги, 
підтримки та пора-
ди» - ось девіз То-
вариства Червоно-
го Хреста України. 
Це товариство є 
в с еу кр а ї н с ь кою 
д о б р о в і л ь н о ю 
г р о м а д с ь к о ю 

гуманітарною організацією.  Основною ме-
тою діяльності Товариства є захист життя лю-
дини, попередження та полегшення людсь-
ких страждань під час збройних конфліктів, 
стихійного лиха, катастроф та аварій, на-
дання допомоги медичній службі зброй-
них сил і органам охорони здоров’я, спри-
яння органам державної влади України у їх 
діяльності в гуманітарній сфері. Приємною 
особливістю є те, що наші студенти теж до-
лучаються до роботи таких структур. Цього 
місяця студенти 17 групи автомобільного го-
сподарства нашого навчального закладу бра-
ли участь у волонтерській діяльності Черво-
ного Хреста, яка проходила під час святку-
вання урочистостей присвячених Дню міста 
Чернівці. Хочеться висловити подяку таким 
студентам, та побажати, щоб побільше дітей 
долучалось до такої благородної справи.

Роман Попович       

Палагнюк Анастасія 
17 ОП


