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СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

 Від усього серця вітаємо Вас із наступаю-
чими і чудовими святами – Новим Роком та 
Різдвом Христовим! Це усіма нами з дитин-
ства улюблені дні, наповнені світлом свя-
та спільної радості, веселощів, очікування 
чуда й казки, душевного тепла й надії. Озир-
нувшись назад, можна сміливо сказати, що 
2012 рік був прожитий не дарма. Цей рік був 
насичений подіями, напруженою працею, 
глибоким змістом та звершеннями. Він по-
дарував нам радість зустрічей і відкриттів, 
перемог та досягнень, новий професійний і 
життєвий досвід.

     Від усієї душі зичимо Вам велико-
го людського щастя, міцного здоров'я, до-
бра й радості, вірних друзів та близьких лю-
дей поруч. Нехай прийдешній рік виправдає 
Ваші надії та прагнення, принесе достаток 
і добробут вашим сім'ям. Нехай панують 
у Ваших домівках мир, взаєморозуміння 
й любов. Нехай Ваші серця будуть зігріті 
любов’ю і теплом, домівки повняться до-
бром, радістю та Божим благословінням, 
а очі світяться щастям. Нехай з останніми 
хвилинами Старого року Вас покинуть тур-
боти та негаразди, а Новий - 2013 рік буде 
щедрим на цікаві плани, нові досягнення та 
професійні перемоги.
 З Новим Роком та Різдвом Христовим!

   Редакція газети «Студенський Експрес»
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ПАМ'ЯТАЙ ПРО СМЕРТЬ

Світ відзначає 
М і ж н а р о д н и й 
день боротьби зі 
СНІДом . З г а д у -
ють тих, кого за-
брала хвороба, 
поширюють про 
неї інформацію 
та закликають до 
терпимості. За да-
ними ООН, ВІЛ- 

інфікованих  у світі - понад 30 мільйонів. Є 
серед них і українці.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
відзначався  25-й раз у своїй історії  у субо-
ту, 1 грудня.
Як відомо, СНІД - одна з найважливіших 
проблем з якою людство ввійшло у ХХІ 
століття.
Серед численних хвороб, від яких нині 
страждає людство, синдром набутого 
імунного дефіциту (СНІД) є однією з най-
тяжчих. Цю хворобу спричиняє особли-
вий збудник - вірус імунодефіциту люди-
ни (скорочено ВІЛ). Синдром набутого 
імунодефіциту був виявлений наприкінці 
70-х - на початку 80-х років минулого 
століття, тобто зовсім недавно. Але вже на 
сьогодні захворювання зареєстровано прак-
тично в усіх країнах світу. Щодня на планеті 
СНІДом заражується до 5 тис. осіб.  Не об-
минула біда й Україну. Найбільше ВІЛ-
інфікованих, хворих на СНІД та померлих від 
нього зареєстровано в Дніпропетровській, 
Донецькій, Закарпатській областях. Сумний 
рекорд дають міста Одеса і Київ. 
Перші випадки захворювання на СНІД 
було діагностовано в 1981 р. у США. Спо-
чатку хвороба видавалася вельми загад-
ковою. У Франції, як тільки з'явилися 
перші повідомлення про таємничу хворо-
бу, для її вивчення було сформовано гру-
пу дослідників під керівництвом ученого-

вірусолога Люка Монтаньє. ВІЛ уражає 
і поступово вбиває спеціальні клітини-
лімфоцити, які відповідають за захист 
людського організму від дії різноманітних 
мікробів і розвитку пухлин.
 Пам'ятайте! Основними шляха-
ми зараження ВІЛ-інфекцією є 

такі:
- статевий;
- при переливанні донорської крові, 
зараженої вірусом імунодефіциту;
- при використанні нестерильного медич-
ного інструментарію;
- від хворої матері або вірусоносія - дитині 
до, під час або після пологів.
Усі інші шляхи зараження СНІДом не ма-
ють значення, оскільки при цьому, як прави-
ло, в організм потрапляє незначна кількість 
вірусу і зараження не відбувається. Отже, 
хвороба не передається через рукостискан-
ня, поцілунки, предмети домашнього вжит-
ку, спортивний інвентар, при купанні тощо. 
Ми розповідаємо не для того, щоб заляка-
ти. А щоб застерегти: практично всі ми - у 
групі ризику. ВІЛ-позитивна людина, згідно 
з законом, має засвідчити підписом, що 
вона знає про свою інфекцію і усвідомлює 
її загрозу для інших. Але ж разом з тим ця 
людина продовжує жити, кохати, голити-
ся, відвідувати лікарів. Тобто поширювати 
вірус статевим або побутовим шляхом. І чим 
раніше ми позбавимося усталених штампів 
щодо можливостей ураження, тим важче ці 
можливості реалізовуватимуться в нашо-
му житті. Кожна людина повинна до кінця 
усвідомити всю небезпеку, яку несе СНІД, 
і зробити все можливе, щоб уберегти себе 
і своїх близьких та рідних від цієї страшної 
інфекції, бо СНІД може увійти практично в 
кожен дім, кожну сім'ю.
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НАШІ СТУДЕНТИ - НАША ГОРДІСТЬ
22 листопада 2012 року студенти 24 гру-
пи відділення «ВГ» прийняли участь  в 
благодійній екологічній акції «Зелене 
довкілля дітям» .

Наші студенти є постійними учасника-
ми акцій, які допомагають створити кращі 
умови проживання у місті, та зберегти при-
роду, що не може не радувати. 

П р и є м н о ю 
особливістю є те що 
наших студентів було 
найбільше. Це означає, 
що нашим людям не 
байдужа доля нашого 
краю. Студенти із задо-
воленням беруть участь  
у акціях які допомага-
ють зберегти довкілля 
та природу навколиш-
нього середовища. 

Не минув і ще один день- 3грудня , який 
відзначають у всьому світі як  Міжнародний 
День Інвалідів, без участі наших найкра-
щих студентів.

Цього разу відзначилась студентка 17-ОП 
Палагнюк Анастасія, яка брала участь у 
волонтерській діяльності Червоного Хре-
ста.  Вона була відзначена подякою від 
Чернівецького міського товариства Черво-
ного Хреста.

Треба зазначити що це не вперше Настя 
приймає участь у волонтерській діяльності. 
Її внесок у волонтерську діяльність міста 
Чернівці досить великий.
                                             Роман Попович
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СТУДЕНТ РОКУ
  Місяць листопад відзначився особливою 
подією для нашого коледжу, а точніше Днем 
студента, який ми святкували 17 листопада. 
Невід’ємною традицією стало проведення 
конкурсу «Студент року», переможець яко-
го повинен був захищати честь нашого ко-
леджу на міських змаганнях.

 Цього року, серед учасників, ми могли по-
бачити студентів I-III курсів. Учасниками 
були семеро талановитих студентів. Кон-
курсна програма складалась з трьох етапів:  
привітання, показу талантів і презентації 
романтичної вечері. 
  Оцінювали наших конкурсантів журі у 
складі якого були не тільки викладачі: Ди-
митрюк В.М., Глевич Т.В., Тодорук Л.Д., 
Попович Р.Т., Возьний Н.М.
Крім конкурсної програми, на концерті лу-
нали слова привітання від директора та зав. 
відділень. 
У конкурсі брали участь Олексій Гаджула, 
Савіцький Роман, Барбул Кароліна, Сидоряк 
Тетяна, Косован Дмитро, Боклач Кароліна, 
Гнатюк Лілія.
Перший конкурс розпочався з привітання, 
де учасники коротко розповідали про себе 
та бажали одне одному перемоги.
Другий конкурс був найбільш яскравим. У 
ньому студенти могли показати свої вміння 
і таланти, які справили незабутнє враження 
на глядачів і журі.

 Олексій Гаджула представляв пісню «Ви-
шиванка», Савіцький Роман виконав пісню 
власного виконання, Барбул Кароліна ди-
вувала східними танцями, Сидоряк Тетяна 
співала пісню «Незабудки», Косован Дми-
тро танцював, Гнатюк Лілія демонструвала 
перукарські вміння а Боклач Аліна викону-
вала пісню. 
  Після кожного конкурсу журі оголошува-
ла оцінки, для підтримання інтриги. 
 Переможцем конкурсу став студент пер-
шого курсу 13-ї групи вагонного господар-
ства Олексій Гаджула, якого ми від усього 
серця вітаємо.

 Друге і третє місце зайняли Барбул  
Кароліна і Боклач Аліна. Переможець кон-
курсу представляв наш навчальний заклад 
на міський змаганнях, де зайняв 5-те місце.             
Таким чином, наш коледж має чим пиша-
тися, і ми сподіваємося, що ця традиція 
надалі буде повторюватись із року в рік.

Марія Щербановська
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КОЗАЦЬКОМУ РОДУ - НЕМА ПЕРЕВОДУ!
    У чому полягає майбутнє нашої країни ?  
Звичайно у наших людях які в ній прожива-
ють! У тих могутніх захисниках нашого на-
роду, які живуть, працюють і навчаються на 
нашій славній Україні.
Саме такими людьми є учасники змагань 
які проходили у Чернівецькому транспорт-
ному коледжі приуроченими до Дня Захис-
ника Вітчизни. 
   У змаганнях брали участь 4 відділення: 
ВГ, КГ, ОП і РА. 

Судили наших учасників викладачі 
фізичного виховання Русаль П.В. та 
Остап’юк  І.С., Ціра О.І. і Гузик І.В.
 Учасникам слід було позмагатися між со-
бою у 6 складних конкурсах: перенесення 
пораненого, воєнізована естафета,  одівання 
ОЗК, піднімання гирі, збирання картоплі та 
перетягування канату.

. Спортсменам потрібно було потратити не-
мало зусиль щоб перемогти. Конкурси заби-
рали у студентів дуже багато сил. Дуже силь-
но хлопцям допомагала атмосфера яка па-
нувала у спортивному залі. Вболівальники 
просто розривали повітря своїми голоса-
ми. Також дуже допомагали виступи команд 
групи підтримки.

 У напруженій боротьбі переконливу пере-
могу здобула команда вагонного відділення 
ЧТК. Хлопці вийшли на фінішну пряму з 
відривом від найближчого суперника аж на 
9 очок! 

  Друге місце зайняла команда колійного 
господарства, третя – ремонт автомобілів, і 
четверте – організація перевезень. 
  Всі учасники змагань приклали немало зу-
силь для досягнення своєї цілі, але перемог-
ли найкращі.

Роман Попович
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СВЯТИЙ МИКОЛАЙ


