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Щоб зробити правильний вибір

потрібно дати відповіді на такі

питання:

Зацікавленість до професії.

Заробітна плата.

Потреба на ринку праці.

Можливості працевлаштування.



Як зробити правильний вибір ?

Потрібно отримати необхідну інформацію
з усіх можливих джерел про майбутню
професію, а також відомості з перших вуст
- від співробітників освітнього закладу на
Дні відкритих дверей.
Іншими словами, вибір професії - це ваш
вибір!



Тобі подобається подорожувати? 

Можливо надаєш перевагу ремонту
транспорту? 

У тебе талант організатора
або менеджера?
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Успішно здай 

випускні 

випробування

у школі

Вибери 

спеціальність 

яка тобі

подобається
Ознайомся із 

правилами 

прийому до 

коледжу та збери 

пакет документів

Подай вчасно

документи;

Склади вступні

випробування;
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Що буду
вивчати, які
предмети?

Чи є у вас
гуртожи-

ток?

Де я
зможу
працю-

вати ?

Як подати
доку-

менти?

На ці, та багато інших питань ми зможемо вам 
надати відповідь ! 



ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ
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«Обслуговування та ремонт

залізничних споруд та об'єктів

колійного господарства»

«Технічне обслуговування і

ремонт вагонів»



По закінченню коледжу ви можете обіймати такі
керівні посади:

Начальник дільниці; 

Старший майстер шляховий; 

Майстер шляховий; 

Шляховий майстер дільниці (з 

контролю за станом колії); 

Майстер мостовий; 

Майстер дільниці дефектоскопії; 

Начальник майстерні; 

Бригадир з поточного утримання і ремонту 

колії та штучних споруд;

 Технік дистанції; 

Технік околотку.



 Оператор 
дефектоскопного візка; 

 Оператор колійних 
вимірювань; 

 Монтер колії; 
 Розподілювач робіт;
 Геодезист; 
 Сигналіст; 
 Черговий по переїзду; 
 Обхідник колії та 

штучних споруд; 
 Ремонтник штучних 

споруд.



По закінченню коледжу ви можете обіймати такі
керівні посади:

Майстер вагонного депо                             

Оператор вагонного депо;

Технік – технолог;

Технік з обліку;

Механік рефрижераторного поїзда (секції);

Бригадир (звільнений) підприємства залізничного
транспорту.



 Провідник пасажирського вагона;

 Поїзний електромеханік;

 Слюсар з ремонту рухомого складу;

 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування;

 Слюсар-ремонтник;

 Оглядач вагонів;

 Оглядач–ремонтник вагонів;

 Дефектоскопіст.



По закінченню коледжу ви можете обіймати такі

керівні посади:

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт

ОПП: «Обслуговування та ремонт автомобілів і

двигунів»

Кваліфікація-механік

Майстер цеху;

Головний механік;

Старший майстер СТОА;

Менеджер з управління СТОА.



Спеціаліст з діагностики автомобілів, а також комп’ютерної 

діагностики;

Автоелектрик,  спеціаліст з ремонту електрообладнання

автомобілів;

Слюсар з обслуговування та ремонту колісних

транспортних засобів;

Водій автотранспортних засобів;



Слюсар з шиномонтажу і балансировки коліс;

Слюсар -ремонтник паливної апаратури;

Слюсар -ремонтник двигунів;

Слюсар -ремонтник агрегатів трансмісії;

Слюсар -регулювальник кутів керованих коліс.



Спеціальність 275 Транспортні технології

Спеціалізація: Організація перевезення та управління 

на автомобільному транспорті

Класифікація: технік – технолог (механіка)

По закінченню коледжу ви можете обіймати такі

керівні посади:

Логіст транспортних перевезень;

Технік-технолог автомобільних

перевезень;

Фахівець з безпеки руху;

Спеціаліст транспортно-експедиційного

підприємства;



Агент з митного оформлення вантажів та товарів;

Спеціаліст служби міжнародних автомобільних

перевезень на прикордонних пунктах;

Аварійний комісар або експерт страхових та

експертних компаній;

 Фахівець сервісного центру УМВС.



Чернівецький транспортний фаховий коледж

Виховання культури безпеки на транспорті -

важливий елемент підготовки фахівців 

транспортної галузі



Чернівецький транспортний фаховий коледж

Допомогу студентам коледжу в оволодінні 

знаннями з безпеки життєдіяльності надають 

спеціалісти ДСНС та Товариства Червоного Христа 

України



Чернівецький транспортний фаховий коледж

Студенти нашого навчального закладу  долучаються до 
волентерського руху у пропаганді заходів безпеки на 

об’єктах транспорту серед дітей 

вання культури безпеки 



Чернівецький транспортний фаховий коледж

Учнівська молодь навчальних закладів області бере 
участь у проведенні тренінгів , що організовуються  

студентами нашого коледжу



 конкурсах;

 змаганнях;

 в органах студентського

самоврядування  

 флешмобах

 проєктах;

 олімпіадах;

 конференціях 
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ДЕНЬ СТУДЕНТА

ЛІГА СМІХУ



ПРИМ’ЄРИ ФІЛЬМІВ



ФОТОСЕСІЇ ДЛЯ КОНКУРСІВ



ПРОФЕСІЙНІ СВЯТА





Як нас знайти?

https://www.facebook.com/Че

рнівецький-транспортний-

фаховий-коледж-

146577046080557/

м. Чернівці, вул. 28 

Червня, 73

Т. (0273) 52-65-00

СHTFK1945

https://www.facebook.com/Чернівецький-транспортний-фаховий-коледж-146577046080557/

