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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОЛЕДЖУ!!!

  У час, коли всі розпочинають щось нове, 
ми також маємо з чого порадіти, адже 
відкриваємо нову сторінку історії  ДВНЗ 
«Чернівецький транспортний коледж» - 
до друку вийшов перший номер нашої 
студентської газети.
      Не приховую задоволення й від того, що 
перший випуск газети вийшов напередодні 
свята – Дня вчителя, заснованого ЮНЕ-
СКО в 1994 році. В Україні, згідно з Ука-
зом Президента, це свято відзначається у 
першу неділю жовтня. Користуючись наго-
дою, хочу побажати усім колегам і студен-
там успішного навчального року, міцного 
здоров’я, щастя, невичерпної енергії та твор-
чих здобутків, реалізації мрій та сподівань. 
Ніщо так не допомагає створенню май-
бутнього, як сміливі мрії. Редакція газети 

«Студентський експрес» ще має дуже ба-
гато задумів. Ми працюємо для вас і буде-
мо дуже раді, якщо ви будете працювати з 
нами! Спільно ми зможемо реалізувати все, 
що визначимо за потрібне. «Завтра»  нале-
жить нам!                                                                           
           Заступник директора з гуманітарної             
освіти та виховної роботи  Глевич Т.В.  
  
  

Від імені Студентської ради Чернівецького 
транспортного коледжу та від усіх 
студентів нашого навчального закладу 
вітаємо Вас, дорогі наші викладачі, з Ва-
шим професійним святом!
Уся наша студентська родина
Щиро Вас вітає! 
Щастя, здоров’я й успіхів щиро бажає.
Дай Вам, Боже, ще довго молодіти,
Тай не одну осінь ще з нами зустріти.
За те тепло, що в серця нам вкладаєте,
Любов до рідної землі,
За те добро, якого нас навчаєте,
Спасибі, дорогі викладачі!

 ~ ВІТАЄМО ~

Розпочався но-
вий навчальний рік. 
Це завжди урочиста 
і хвилююча подія, 
тому що починається 
незвіданий, цікавий 
і водночас нелегкий 
шлях до пізнання, до 
нових звершень.
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1 ВЕРЕСНЯ В ЧТК
 1 вересня, початок навчального року в 
Україні, відзначається як День знань. День 
знань або, як його ще часто називають, День 
першого дзвоника. Важливе свято для всіх 
школярів і студентів, а особливо для тих, хто 
в цей день іде до школи або  ВНЗ вперше. По 
всіх школах та вишах країни цього дня про-
ходять святкові лінійки, учителі й викладачі 
промовляють школярам і студентам напутні 
слова на черговий ( а для кого – перший ) 
навчальний рік, лунає перший символічний 
дзвоник до початку занять. 
1 вересня, 8:45. Проводяться останні при-
готування до цього довгоочікуваного свя-
та. Всі ходять веселі та задоволені, адже 
ми всі побачили своїх друзів та викладачів. 
Всі ми стали на рік доросліші та більш 
відповідальні.
Ось 9:00. Відбулося урочисте відкриття  
лінійки. Перший курс хвилюється та уважно 
слухає, їм стає цікаво, адже вони  вже студен-
ти ЧТК. Почали лунати святкові привітання 
і наші серця проникли святковими нотками 
студентського життя. До студентів зі своїми 
словами привітання звернулися директор 
коледжу Димитрюк Володимир Миколай-
ович, заступник директора з гуманітарної 
освіти та виховної роботи Глевич Тетяна 
Валеріївна, викладачі та батьки, а також го-
лова студентської ради.
                                                          

          На 
наше свято 
завітало та-
кож багато 
інших шанов-
них гостей:                                           
н ач а л ь н и к 
Чернівецької 
д и с т а н ц і ї 
колії Наза-
ров Віктор 
Федорович , 
п р е д с т а в -
ник  Івано-

Франківської дирекції залізничних переве-
зень, головний інженер Ткачук Олег Миро-
нович, представник пасажирського вагон-
ного депо Чернівці Грабовецький Віталій 
Валерійович,  заступник директора міського 
центру Чернівецької міської Ради організації 
пасажирських перевезень Косован Георгій 
Васильович, Голова ради ветеранів в 
регіоні, підполковник запасу, інвалід війни 
Трофіменко Віктор Васильович.
Деякі з них теж колись навчалися в нашо-
му коледжі. Вони теж виступили із словами 
привітань до наших студентів, а також вру-
чили подарунки для навчального закладу.
Після всіх привітань, які пролунали на 
нашу адресу, кращі студенти нашого колед-
жу – Білінський Тарас, Козачок Руслан, Ли-
сий Роман, Масович Юрій та Карпенко Ігор 
понесли квіти до пам’ятника Тарасу Григо-
ровичу  Шевченку. 
 Лунає Гімн України, що свідчить про за-
криття нашого урочистого свята, і ми всі 
йдемо на перший у цьому році урок на тему 
«Край, де варто жити».
   Почався ще один навчальний рік, і ми всі 
сподіваємось, що він принесе нам багато но-
вих вражень та високих досягнень.
                                            Попович Роман 
                                            Остап'юк Діана       
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ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я

13 вересня Чернівецький транспортний ко-
ледж святкував День здоров’я, проведення 
якого вже стало щорічною традицією. Цьо-
го дня студенти змогли забути про лекції і 
насолоджуватись прекрасними краєвидами 
Буковини. Мальовнича місцевість сприяє 
гарному настрою і корисному відпочинку, 
а спортивні змагання вкотре довели, що в 
кожної групи живе міцний командний дух і 
витривалість. Своєрідною розвагою і куль-
турною програмою на лоні природи був кон-
курс художньої самодіяльності, яка допо-
могла розкрити таланти наших студентів. 

Особливим 
конкурсом на 
цьому святі  
було приготу-
вання страв у 
польових умо-
вах. Вияви-
лось, що сту-
денти ЧТК 
дуже здібні 
шеф-повари.

 Журі, представниками якого були викладачі, 
не знали, який саме витвір кулінарного ми-
стецтва заслуговує на почесне перше місце.         
Серед спортивних змагань проводилось пе-
ретягування канату, футбол та метання ядра. 
Крім того, кожна група розкладала вогнище і 
насолоджувалась перебуванням на природі.

Переможцями у наших змаганнях стали:
перетягування канату – колійне відділення;
міні-футбол –  вагонне відділення;
метання ядра – 37 група; 
конкурс самодіяльності – 27 група;
конкурс польової каші – 24 група.

ДУМКИ СТУДЕНТІВ   

На лоні природи групи активно 
відпочивають. Адже в цей день проводять-
ся різні змагання та конкурси. Ми, студенти 
34-ї групи, раді, що в нашому коледжі про-
водяться такі свята. Дякуємо дирекції за гар-
но проведений час

                           Колінчук  Юлія,  34 - ВГ
              

Дуже цікаво було брати участь в 
організаційній підготовці групи до цього 
довгоочікуваного дня. Нам було приємно 
брати участь у різних іграх та конкур-
сах. Хоч ми не здобули жодного призово-
го місця, але враження були незабутні, і 
ми палко вболівали за Д. Філіпа, а також за 
все автомобільне відділення. Як говорять в 
народі, головне не перемога, а участь

Драганчук  Дмитро, 36 - РА

Я вважаю, що це дуже чудовий захід. Се-
кретом успіху, на мою думку, є вдало вибра-
не місце. Саме від цього залежить, як   саме 
буде відбуватись те чи інше дійство. Проте 
місце не завадить відпочити, якщо є бажан-
ня, настрій та бойовий дух.

Карпенко Ігор, 26 - РА   
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СПОРТ - ЦЕ ЖИТТЯ
   Вчора на території парку ім. Ю.Федьковича 
відбулися змагання з легкоатлетичного кро-
су. Організаторами цього дійства були наші 
викладачі фізичного виховання Остап’юк 
Іван Степанович та Русаль Петро Васильо-
вич, які по сумісництву були також суддями.  
На їхню думку, ці змагання просто необхідні 
для студентів, особливо зараз, коли ще не 
холодно і на вулиці можна займатися спор-
том та відновити сили після виснажли-
вих лекцій. Метою проведення заходу був 
фізичний розвиток і оздоровлення молоді.

    У змаганнях брали участь як хлопці, так і 
дівчата, хоча останніх було набагато менше. 
Проводився крос на дистанціях 500, 1000 та 
2000 тисячі метрів. Крім учасників і суддів, 
у парк прибуло багато вболівальників, се-
ред яких були і викладачі, які згодом брали 
участь у нагородженні.
    Найзатятішими вболівальниками були 
студенти 11-ї групи відділення колійного 
господарства. Хлопці не даремно старали-
ся, адже їхній одногрупник виборов дру-
ге місце в своєму забігу і показав хороший 
результат. Учасники викладалися на повну, 
тому не обійшлося без травм:одна дівчина 
впала і пошкодила коліно, у двох було запа-
морочення. На щастя, на майданчику була 
присутня медсестра, яка надавала медичну 
допомогу.

У парку панувала атмосфера хвилювання 
і нестримної жаги до перемоги. Змагалися 
студенти I-IV курсів . По настрою учасників 
можна було побачити, хто першокурсник, а 
хто вже «досвідчений» студент. Незважаю-
чи на різницю у віці, всі учасники проявили 
себе якнайкраще. 
Перше місце серед дівчат зайняла Гаври-
люк Світлана, друге і третє місце зайняли 
відповідно Івасюк Світлана та Марія Ан-
друсик . Серед хлопців на дистанції 1000 
метрів перше місце зайняв Головкін Воло-
димир, друге місце - Єфімов Василь, третє 
– Логінов Сергій. На дистанції 2000 метрів 
переможцем став Внуков Іван,  друге місце 
посів Дубка Василь, третє – Ткач Дмитро. 
Усі вони були нагороджені медалями та гра-
мотами, а також солодкими призами.

 Змагання відбулися на славу. Комусь вони 
принесли призи, а комусь просто хороший 
настрій. Тож чекаємо наступних змагань і 
ще раз вітаємо переможців і призерів.

Щербановська Марія
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ПРОСИМО ДОПОМОГИ

Від імені студентства всього краю просимо Вашої 
допомоги!
Наша колега, Скіцько Юлія Федорівна, 1990 р.н., 
тяжко захворіла, тривалий час лікувалася, а тепер 
потребує термінової операції, у зв’язку з консуль-
тативним висновком спеціалістів Національного 
інституту хірургії та трансплантології ім О.О. 
Шалімова, вартість якої становить 40 тис.грн.
 Скіцько Юлія добре відома на теренах всієї Буко-
вини, як почесна голова Ради студентського само-
врядування ЧТЕІ КНТЕУ, екс-член Чернівецького 
студентського міського парламенту, неодноразо-
ва переможниця Буковинського студентського фе-
стивалю реклами, випускниця магістратури ЧТЕІ 
КНТЕУ. 
Просимо Вас підтримати і допомогти!
Подаємо банківські реквізити для перерахунку 
коштів:
Отримувач:
Рахунок  29247017114
Прізвище, ім’я СКІЦЬКО ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА
 Банк отримувача:
АТ «Державний експортно-імпортний банк 
України»
філія в м. Чернівці,
м. Чернівці, вул. Головна, 183
МФО 356271
Код 21420657
Призначення платежу: Поповнення КР 0227000554 
СКІЦЬКО Ю.Ф.
 

ОГОЛОШЕННЯ

     Не знаєте, що подарувати?  Тоді 
замовте портрет для своїх близьких 
та рідних людей.  Також пропоную 
послуги ремонту та обслуговування 
комп’ютерної техніки.
                 
0989379920 – Андрій  

ВІД РЕДАКЦІЇ
Шановні викладачі та студенти ЧТК!
Запрошуємо Вас до створення нашої га-
зети. Ви можете надавати свої матеріали, 
пропозиції та зауваження до редакції  газе-
ти. Після детального вивчення та опрацю-
вання Ви зможете їх побачити на сторінках 
нашого видання. Ми чекаємо на інновації та 
креативні ідеї. З повагою - редакція газети 
«Студентський експрес».

ФОТО МІСЯЦЯ
Це фото, на думку редакції газети - одне з 
кращих, що випадково потрапило до редакції. 
Дивіться та оцінюйте!


