Сердечно і щиро вітаю всіх - викладачів і студентів,
ветеранів коледжу і колишніх випускників з ювілейною датою 50-річчям.
Це той гармонійний «золотий перетин», коли є чим пишатися
й достатньо наснаги, аби свіжі задуми втілити у життя.
Барський коледж транспорту та будівництва Національного
транспортного університету - це сучасний заклад вищої освіти,
що готує спеціалістів високої якості, які є майбутнім
автотранспортної галузі нашої країни. Своє покликання ви
виконуєте гідно!
Щедро ділитеся з усіма своїми надбаннями та досягненнями.
Ваші випускники завжди були якісно підготовлені, креативні та
творчі. Чимало із них, захистивши успішно дисертації, працюють
викладачами у закладах вищої освіти.
Щоденна наполеглива праця вашого колективу - запорука
виховання майбутньої інженерної еліти.
Тож бажаю міцного здоров’я, творчого натхнення,
оптимізму, нових здобутків у благородній справі підготовки
фахівців, вихованні патріотів нашої України!
Нехай кожна розпочата справа буде вдалою і успішною, а
здобутки примножать авторитет та славу навчального закладу!

Дмитриченко Микола Федорович,
ректор Національного транспортного університету,
доктор технічних наук, професор,Заслужений діяч
науки і техніки України, Лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, Президент
Транспортної
Академії
України,
академік
Національної Академії педагогічних наук України,
кавалер орденів «За заслуги» І, ІІ та ІІІ ст..

Щиро вітаю всіх із золотою знаковою датою у житті Барського коледжу
транспорту та будівництва Національного транспортного університету!
Ювілей – це не тільки свято, а й підсумок роботи. Це – як миттєва зупинка
посеред довгого шляху з поглядом назад, у минуле, до самісіньких джерел, та
зазиранням у майбутнє – з планами, мріями та сподіваннями.
За п’ятдесят років чимало зроблено, пережито, досягнуто!
Проте головним результатом діяльності навчального закладу завжди був,
є і буде його золотий фонд – випускники різних літ з їх натхненною працею.
За цей період для потреб народного господарства підготовлено біля 13 тисяч
кваліфікованих спеціалістів: техніків-механіків, будівельників автомобільних
доріг і аеродромів, організаторів перевезень, інженерів з безпеки руху та
землевпорядників. Це вони приносять славу рідній Альма-матері!
Не вистачило б цілої книги, аби назвати всіх, які досягли значних успіхів у
житті завдяки отриманій професії.
Нам є чим пишатися. Наші вихованці – переможці національних та
численних обласних професійних конкурсів, виставок технічної творчості,
призери олімпіад… Маємо ми два рекорди України.
Нас, хто творить світ за законами Добра, Справедливості і Любові, має
помітити і Держава. Я вірю в це!
Горджусь, що колектив нагороджено грамотою Верховної Ради України
«За заслуги перед Українським народом».
Вітаючи з ювілеєм, зичу добробуту, всіляких гараздів та успіхів нинішнім і
прийдешнім поколінням педагогів та студентів БКТБ НТУ!

Кібітлевський

Йосип Едуардович,

директор Барського коледжу транспорту та будівництва
Національного транспортного університету, Відмінник освіти
України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
Почесний автотранспортник та Почесний дорожник України.

Більшість студентів нашого навчального закладу після закінчення 3-4 курсу починають замислюватися про працевлаштування, адже так хочеться
звільнитися від батьківської опіки й стати фінансово незалежним. Вони не просто замислюються, а всіма силами намагаються реалізувати себе.
Можна стверджувати, що молоді люди вперше роблять невпевнені кроки у доросле життя і одразу зіштовхуються з першою серйозною перешкодою
- неможливістю влаштуватися на пристойну посаду без так необхідного досвіду роботи, практичних вмінь та навиків!
Проте, якщо прикласти зусилля, можна домогтися багато чого, тому що значна частина наших роботодавців цінує молодих і перспективних,
талановитих і творчих вихованців нашого навчального закладу. Кожній особистості у коледжі, крім сучасних якісних знань, прищеплюється почуття
обов'язку і відповідальності, що найбільш важливо для роботодавців. Адже у молоді є величезне бажання піднятися вгору по кар'єрних східцях,
вирости професійно. І це неабияк цінують роботодавці, які сьогодні нас вітають з ювілеєм.

Вельмишановний Йосипе Едуардовичу та увесь колектив БКТБ НТУ!
З нагоди 50-річного ювілею Вашого навчального закладу прийміть найщиріші вітання від колективу ТОВ
«Автомагістраль-Південь».
Ми пишаємося багаторічною дружбою з Вашим чудовим колективом, шануємо як професіоналів,
новаторів, однодумців і вважаємо взірцем сучасного навчального закладу.
Бажаємо всім доброго здоров’я, успіхів у досягненні поставленої мети, високої майстерності, наукових і
педагогічних звершень. Нехай з Ювілеєм у Ваш рідний коледж увійдуть добро і злагода, щастя і добробут, мир
і процвітання, невичерпна сила і снага до благородної праці.

З великою шаною і повагою від колективу ТОВ «Автомагістраль-Південь», директор М.Тимофеєв

Шановні викладачі, співробітники, студенти і випускники БКТБ НТУ!
З нагоди 50-річного ювілею Вашого навчального закладу прийміть найщиріші вітання від колективу групи
компанії Віннер! Високий професіоналізм, творчий потенціал, великий досвід і самовіддана праця Вашого
колективу на чолі з директором Йосипом Едуардовичем Кібітлевським сприяють створенню передумов для
виходу на більш якісний рівень підготовки майбутніх фахівців, успішному проведенню модернізації вітчизняної
технічної освіти й наближення фахової підготовки до європейських стандартів.
Натхненною працею Ви здійснюєте вагомий внесок у розвиток освіти і науки в державі, сприяєте
формуванню у нового покоління прагнення змінювати на краще власне життя і долю всієї країни.
Щиро бажаємо Вам натхнення, мудрості і впевненості у почесній та відповідальній справі навчання та
виховання підростаючого покоління – майбутнього нашої Батьківщини.

З повагою, директор ТОВ «Віннер Автомотів» Д.Бугославський

Дорогі друзі!!!
Від імені АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щиро вітаю Вас і Ваш колектив з урочистою подією
– 50–річчям з дня заснування Барського коледжу транспорту і будівництва, який вже протягом довгого часу
успішно готує кваліфіковані кадри не лише для нашої системи, а й для всієї України.
Висловлюємо щиру вдячність за нашу плідну співпрацю та впевненість, що це лише успішний початок. У
майбутньому на нас чекає ще багато спільних цікавих проектів і справ. Нехай Ваші успіхи будуть вагомими і
переконливими, а праця - корисною і потрібною!
Бажаю всьому педагогічному колективу, студентам, співробітникам наполегливості та творчого натхнення,
нових злетів у досягненні мети на благо нашої незалежної України заради її майбутнього.
Усім добра і злагоди! Сійте розумне, добре, вічне!

Голова Правління АТ «Українська автомобільна корпорація» О. КОЗІС

Шановні колеги!
З нагоди п’ятдесятилітнього ювілею прийміть найщиріші побажання процвітання Вашому навчальному
закладу, а колективу, сьогоднішнім студентам і тим, для кого навчання у Барському коледжі транспорту та
будівництва – уже один із епізодів життєвого шляху, міцного здоров’я, натхнення, невичерпної енергії,
впевненості, позитивного мислення і націленості на найвищий результат в ім’я процвітання нашої держави.

Голова Державної служби України з безпеки на транспорті

М. Ноняк

Шановні друзі ! Вельмишановний Йосипе Едуардовичу!
З нагоди 50-річного ювілею навчального закладу прийміть найщиріші вітання від колективу ТОВ "Енергетичнодорожнє будівництво". Щиро бажаємо Барському коледжу транспорту та будівництва НТУ і його дружньому
колективу успіхів, процвітання, реалізації творчих планів та наукових здобутків.
Ми пишаємося багаторічною дружбою і співпрацею з чудовим закладом, поважаємо професіоналів, новаторів та
однодумців. За ці роки Ви виховали велику кількість висококваліфікованих фахівців, що сьогодні працюють у ТОВ
"Енергетично-дорожнє будівництво", показують високі результати своєї праці та допомагають розвиткові дорожнього
будівництва України. Зважаючи на плідну та довготривалу співпрацю і дружні зв'язки, віримо, що цей успішний
досвід стане основою подальшого розвитку наших стосунків і принесе вагомі результати у вигляді спільних проектів.

Директор ТОВ «Енергетично – дорожнє будівництво» Ю. Клімов

Шановні викладачі, студенти та працівники Барського коледжу транспорту та будівництва НТУ!
Колектив Львівського автомобільно-дорожнього коледжу НУ «Львівська політехніка» щиро вітає своїх
побратимів зі славним ювілеєм – 50-літтям з дня заснування. Бажаємо всьому колективу одного з найкращих
закладів освіти доброго здоров’я, любові, злагоди, творчого натхнення, нових здобутків у благородній справі –
підготовці висококваліфікованих фахівців для транспортно-дорожнього комплексу.
Впевненості Вам у своїх силах, успіхів у професійній діяльності та нових досягнень.
Подальших Вам здобутків в ім'я українського народу, друзі, віри і оптимізму, міцного здоров'я, довголіття,
родинного щастя та здійснення усіх планів, намірів та сподівань!

За дорученням колективу, директор М.Брегін
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Наші випускники – відомі люди. Серед них є вчені, викладачі вищих навчальних закладів, керівники. Зокрема, Володимир Одинець, який працював в
Адміністрації Президента України; Володимир Присяжнюк – доктор технічних наук, професор, ректор Київського муніципального університету; Валерій
Андрухов – кандидат наук, викладач Вінницького технічного університету; Іван Бура - голова районного товариства сприяння обороні України; Олег Рекало головний експерт Жмеринського МРЕО; Микола Голюк – головний інженер Чернівецького облшляхбуду; Юрій Штейко - заступник начальника служби
доріг у Вінницькій області...
Чимало колишніх випускників продовжили трудову діяльність у навчальному закладі
викладачами, лаборантами, інструкторами, здобувши заслужену шану і авторитет тих, хто прийшов
навчатися після них. Це Володимир Данилишин, Петро Коцурак, Анатолій Черевик, Віталій
Щербатюк, Роман Рязанцев, Вадим Войтенко, Володимир Леонов, Михайло Аншин, Володимир
Дяченко, Роман Сердюк, Василь Мукоїд, Оксана Дяченко, Віталій Козирський, Олександр Школьнік,
Олександр Прохоров, Євген Халупчак, Олександр Вольтріх, Світлана Казьмірук, Віктор Юкало, Тарас Юкало.
Випускники БКТБ і справді його золотий фонд. Без перебільшення можна стверджувати, що з
навчального закладу виходять не лише висококваліфіковані спеціалісти, а й гармонійно розвинені, з
чіткою громадянською позицією особистості. Вони працюють на відповідальних посадах не тільки в
Україні, але й за кордоном. Приїжджаючи на гостину до рідного технікуму – коледжу, дивуються
разючим позитивним змінам, які відбуваються тут.

А сьогодні вони з величезною вдячністю згадують рідну Альма - матер!
Барський автодорожній технікум закінчив 1985 року. Отримав диплом техніка-будівельника спеціальності «Будівництво і
експлуатація автомобільних доріг». Мріяв про навчання в інституті. Життєва стежка пролягла до Києва. Став студентом, а 1989
року і випускником одного з київських вишів.
Працював інженером-технологом на будівництві доріг у Вінницькій області, згодом – начальником дільниці об’єднання
«Укрнафтопродукт» (будували газопроводи у Вінницькій, Київській, Кіровоградській областях) та ТОВ «Агробудпереробка».
2007- 2009 р. керував дільницею з будівництва багатоповерхових будинків у м.Києві і Київській області (об’єднання «Київська
житлово-будівельна компанія»). З часом перейшов працювати у ТОВ «Бориспільміськбуд». Професійно зростав: начальник
бурової дільниці польових робіт – заступник директора. З 2014 року займаю посаду директора ТОВ «Бориспільміськбуд».
Винагородою за працю є орден «За розбудову України» та почесна відзнака «Заслужений будівельник України».
Дякую своїй Альма-матер за життєву школу, де вчили не лише як будувати дороги, а й людяності, порядності та доброти!

Ящишин Микола, директор ТОВ «Бориспільміськбуд»
Після закінчення КАДІ, у 1999 р. працював головним механіком автогосподарства Державної митної служби України. А
вже 2004 р. створив транспорту компанію «АІС ТРАНС АВТО» та очолив її. З 2009 р. по 2014 р. займав посаду заступника
директора департаменту технічного розвитку НАК «Украгролізинг». У 2014 р., спільно з партнером, заснував та очолив
інжинірингову компанію «А3ТЕХ-УКРАЇНА». Компанія займається розробкою та виробництвом інноваційної техніки для
сільського господарства.
Всі зрілі роки живу за принципом: «Щастя не в тому, щоб завжди робити те, що хочеш, а в тому, щоб завжди хотіти того,
що робиш». Таке моє життєве кредо. Дякую коледжу за чудові студентські роки і щиро вітаю з ювілеєм, бажаю нових
здобутків і перемог.

Мінц Марат, випускник 1995 року, керівник ТОВ «А3ТЕХ-УКРАЇНА»
Барський автомобільно-дорожній технікум закінчив у 1998 році. Отримав диплом з відзнакою за спеціальністю
«Будівництво, експлуатація та ремонт автомобільних доріг і аеродромів». Роки навчання у рідній Альма-матер згадую з
особливим пієтетом: тут відбулося моє становлення як особистості, тут чітко усвідомив, чого прагну у житті.
Маючи грунтовні знання, без проблем у 2002 році став студентом Національного транспортного університету. Фаху не
міняв. Обрав «Будівництво автомобільних доріг і аеродромів». З моменту закінчення вищого навчального закладу пройшов
шлях від рядового інженера до власника компанії.
Життєве кредо: «Впевнено йти до мети, пам’ятаючи, що тебе оточують люди». Ці мудрі уроки я виніс із рідного технікуму,
за що щиро дякую своїм наставникам і вітаю весь колектив з ювілеєм.

Шмалій Сергій, власник компанії «Вестхем груп»
В 2004 році я закінчив навчання у Барському автомобільно-дорожньому технікумі за спеціальністю «Ремонт та
обслуговування автомобілів і двигунів». Отримав диплом з відзнакою. Мріяв продовжити навчання за фахом, тому
невдовзі й став студентом Національного транспортного університету. І почалося – вчився, вчився і вчився
(університет, аспірантура, захист наукової роботи…).
Серед нагород – Диплом лауреата всеукраїнського конкурсу молодих науковців «Зробимо Україну
енергоощадною».
Тема моєї кандидатської дисертації – «Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля
при використанні біодизельних палив». Маю більше 30 наукових статей. Коло наукових інтересів – все ті ж
біозизельні палива та мастильні матеріали. З цією метою відвідав більше 30 країн світу.
Рідний технікум для мене – то школа Життя і Мудрості.

Павловський Максим, к.т.н., доцент кафедри «ТЕА і автосервіс» НТУ
Після закінчення школи, у червні 2001 року, поступив до Барського коледжу транспорту та будівництва НТУ. У 2005 році
отримав диплом молодшого спеціаліста і кваліфікацію менеджера перевезень.
Очолював компанію, котра розробила сервіс з пошуку текстових збігів в академічних та наукових роботах і продовжує
розробляти інноваційні технології в галузі машинного навчання та NLP. Поринувши в ІТ сферу, зрозумів ще більшу цінність
нашого продукту для освіти та необхідність допомагати освітньому процесові вдосконалюватись за рахунок інформаційних
технологій й автоматизації.
Стосовно планів на майбутнє: вважаю, що будувати їх дуже складно. Але людина може мріяти, що хотіла б зробити у
найближчому майбутньому. Зараз життя досить складне. Проте я вже займаюся цікавою справою. Досяг того, що моя робота
сьогодні пов’язана з різними країнами і людьми. Та для вдосконалення завжди є щось більше.
Вітаю рідний коледж зі славним ювілеєм, бажаю подальшого процвітання, світового визнання, творчих здобутків і
вдячних студентів!

Ткаченко Сергій, директор Unicheсk, випускник механічного відділення 2005 року
http://bktbntu.com.ua
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50 літ – це багато чи мало? Людському прогресу вже стільки років, що дорога пошуку, надій, сподівань нашого навчального
закладу може здатися не такою й великою. Але 50 років, помножені на 365 днів невтомної праці колективу, варті уваги й поваги.

І епоха
Архівні документи свідчать: у далекому 1969 році наказом Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних доріг УРСР
№150 було засновано Барський автомобільно-дорожній технікум. Ініціатором створення став Микола Тарасович Тунік, перший
секретар Барського райкому компартії України.
За рік до цього, у Барський філіал Житомирського автомобільно-дорожнього, на першу і єдину на той час спеціальність
«Обслуговування, ремонт автомобілів і двигунів» було прийнято шістдесят студентів. Та вже через рік було відкрито спеціальність
«Будівництво і експлуатація автомобільних доріг і аеродромів». Молоді, яка так прагла знань, побільшало.

Тунік М.Т., перший секретар
райкому компартії України

Зі святом Знань колектив вітає заступник
міністра будівництва автодоріг Ситливий Г.І., 1968р.

Кожевніков Г.В.,
директор філіалу,1968-1969р.

Під керівництвом Георгія Васильовича Кожевнікова, а пізніше – Володимира Миколайовича Вальчука, Клавдії Терентіївни
Літинської, Ірини Феліксівни Присяжної, Василя Олексійовича Кисюка, Елеонори Леонідівни Керницької, Марії Йосипівни Файдун
закладались підвалини авторитетного, престижного, добре знаного у багатьох регіонах України навчального закладу.

ІІ епоха
Перші кроки становлення пройшли у складних умовах: через відсутність приміщення довелося проводити заняття у старому
корпусі середньої школи № 1. Справжнім святом для перших студентів і викладачів стало завершення будівництва навчального
корпусу в 1971 році.
У 70-ті роки з’явився п’ятиповерховий гуртожиток на 450 місць, виріс ще один навчальний корпус з просторими аудиторіями,
лабораторіями, майстернями, актовою та читальною залами.
На цей період припадає самовіддана праця директора Володимира Миколайовича Вальчука. Завдяки його енергії та невтомним
зусиллям було завершене будівництво, створена необхідна матеріальна база, книжковий фонд тощо.

Будівництво навчального корпусу №1

Вальчук В.М., директор
1969-1981р.р.

Будівництво гуртожитку, 1972 рік

ІІІ епоха
З 1981 по 2000 рік – очолював технікум Іван Васильович Луцишин.
У 1982 році було відкрито третю спеціальність – «Експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин та обладнання».
З-поміж викладачів спеціальних дисциплін вирізнявся Назарчук Аскольд Васильович, який блискуче викладав дисципліну
«Дорожні машини». Його педагогічний досвід творчо переймали колеги Діденко Алім Тимофійович, Лисевич Віталій Іванович,
Боровський Олександр Михайлович, Філіштинський Дмитро Іванович, Дуда Галина Дмитрівна.
Важливою подією для всіх було відкриття навчального полігону на базі колишньої військової частини. Багато зусиль доклав
колектив викладачів для облаштування його необхідним устаткуванням, пристроями для майстерень та лабораторій. У пристосованих
кабінетах полігону були встановлені тренажери для навчальної їзди на вантажних автомобілях. Силами студентів, під керівництвом
викладача Стусенка Г.І., було збудовано кругову дорогу з усіма елементами новітніх технологій. Успішно проводилися усі види практик
для майбутніх техніків-будівельників доріг.
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Успішно працювали на відділенні Кобилкін Анатолій Давидович (викладач електротехніки), Шлафман Роман Мойсеєвич
(викладач економіки), Воробйов Анатолій Борисович (викладач креслення), Мудрик Л.Г. (викладач дорожньо-будівельних
матеріалів), Войціцький Д.І. (викладач креслення), Ковальчук Г.І. (викладач математики).
Незабутніми для багатьох залишилися уроки Людяності та Добротворення Хоменка Юрія Васильовича; Логіки та Мудрості
Літинської Клавдії Терентіївни; Життя та Виваженості Гуцалюк Раїси Миколаївни; Любові та Краси Файдун Марії Йосипівни; Спокою та
Розсудливості Вальчук Людмили Максимівни. А які майстер-класи і для студентів, і для колег зі всієї України проводила Галина
Василівна Крамар! Як результат - І місце в Україні серед викладачів – новаторів, Диплом І ступеня Міністерства вищої освіти за перше
місце в республіканському огляді – конкурсі (1991 рік) кабінетів української літератури.

Електротехнічна сюїта Кобилкіна А.Д.

Луцишин І.В., директор
1981-2000р.р.

Кабінет хімії. Заняття веде Хоменко Ю.В.

Третя епоха розвитку навчального закладу базувалася на ентузіазмі та подвижництві залюблених у свою справу педагогів. Клавдія
Терентіївна Літинська, Марія Йосипівна Файдун (Ляшенко), Василь Олексійович Кисюк, Елеонора Леонідівна Керницька, Марія
Олексіївна Смотрицька, Олександр Ілларіонович Богма, Людмила Максимівна Вальчук, Галина Іванівна Ковальчук, Володимир
Миколайович Яворський, Олександр Сергійович Скорич, Анатолій Давидович Кобилкін, Аркадій Васильович Сломонов, Олександр
Іванович Чайковський, Микола Якович Лоян, Болеслав Йосипович Кащенко, Віталій Михайлович Лісевич, Олександр Миколайович
Боровський, Володимир Юрійович Федорчук, В'ячеслав Васильович Ясенок, подружжя Козирських, Гуцалюків... Вони вели не одне
покоління молодих людей до професійних висот. Це про них так щиро та тепло, з великою вдячністю згадують колишні вихованці.

ІV епоха
Новітня історія технікуму розпочалася у двотисячному. Саме тоді, на межі тисячоліть, розпочалися без перебільшення прогресивні
поступальні зміни. Навчальний заклад набув сучасних рис. Очолив його директор-реформатор, ентузіаст Кібітлевський Йосип Едуардович.
Принципи роботи молодого директора на шляху відродження і оновлення технікуму були такими: зберегти і примножити кращі традиції
та напрацювання, підвищити кваліфікацію викладацького складу, омолодити колектив творчими та ініціативними особистостями, позбутися
інертності, запровадити чітку структуру навчально-виховного процесу згідно державних стандартів, зорієнтувати навчальні програми у спектр
малого і середнього бізнесу, створити дієві органи студентського самоврядування, вдосконалити знання студентів з іноземної мови, освоїти
сучасні інформаційні технології в навчанні та вихованні.
На цей час було відкрито дві нові спеціальності: «Організація перевезень і управління на автотранспорті» та «Землевпорядкування».
2004 року відбулася ще одна значна подія у житті навчального закладу – входження до складу Національного транспортного
університету, що дало можливість випускникам продовжувати навчання у ВНЗ ІІІ – IV рівня, а самому колективові почуватись впевненіше в
умовах освітніх реформ.
Кількість студентів денної та заочної форм навчання зросла до 1115 осіб. Викладацький склад – 90 осіб і всі з вищою освітою.
У технікум прийшов працювати доктор наук Секулер Ілля Лейзерович. Молодь потяглась за знаннями до аспірантури.

Кібітлевський Й.Е., директор
коледжу з 2000 року

Сучасний вигляд навчального закладу

Керівник – ініціатор демократизації навчального процесу, розвитку студентського самоврядування та громадсько-політичної активності, фахових
знань - особливу увагу зосередив на створенні потужної матеріально-технічної бази з усіх спеціальностей. По-новому, згідно вимог, обладнали 45
навчальних кабінетів, сім лабораторій, навчальний полігон, спортивну та тренажерну зали, слюсарну, механічну, ковальсько-зварювальну,
монтажно-демонтажну майстерні, студентську навчальну станцію технічного обслуговування автомобілів, гараж.
Значні зусилля були спрямовані на розвиток технічної творчості: виготовлення макетів агрегатів та вузлів сучасних транспортних засобів.
Кожен вузол на цих агрегатах – у розрізах, виконаних руками студентів та їх наставників – викладачів.
Для забезпечення комп’ютеризації навчального процесу обладнано два комп’ютерні класи та лабораторію комп’ютерної техніки,
де застосовується сучасне програмне
забезпечення. Завдяки роботодавцям обладнано сучасну лабораторію «Системи
автоматизованого проектування автомобільних доріг». Студенти можуть користуватися цією технікою під час курсового та
дипломного проектування, маючи безкоштовний необмежений доступ до мережі Інтернет.

Більш детальну інформацію Ви можете знайти на сайті коледжу http://bktbntu.com.ua/.
http://bktbntu.com.ua
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Чому наш навчальний заклад із 50 – річною історією та унікальними традиціями обирає така велика кількість абітурієнтів? Відповідь
проста: ми дійсно одні з найкращих. І це не просто слова – це підтверджують численні нагороди та призові місця у щорічних конкурсах,
змаганнях, виставках як обласного, так і державного рівня.
Крім того, тільки у нас є багато речей, які суттєво вирізняють коледж поміж інших подібних навчальних закладів. Але давайте про все по
черзі…
Бути у Барі і не помітити наш навчальний заклад - просто неможливо. Ще б пак, адже тільки тут є занесений до Книги рекордів
України унікальний вказівник, поруч якого красується єдиний у світі пам’ятник «жучку» - автомобілю ЗАЗ-965, а також перша у нашому
районі «заправка» для електрокарів!
Легенду вітчизняного автопрому та мрію багатьох автомобілістів минулого століття повністю оновили і перетворили на елітне авто.
Раритетний, свого часу доволі конкурентоздатний, впізнаваний та шанований навіть зараз, автомобіль встановили на постамент і зробили
йому яскравий тюнінг. Півроку студенти Барського коледжу транспорту та будівництва мудрували над «ветераном» радянського автопрому.
Експонат не залишився без назви, нею стала абревіатуру назви навчального закладу.

Епохальна мить встановлення на
постамент «Запорожця»

Зарядна станція для
електромобілів

Черговий рекорд навчального закладу

Втім, унікальний і сам коледж. Він дійсно є особливим, бо тільки тут студенти не лише здобувають якісну освіту, а й вчаться творити
красу навколо себе та бути щедрими на добро.
Девіз коледжу: «Молоді - сучасну освіту». Сьогодні життя доводить, що в сучасних умовах найкраще працює людина гнучка,
креативна, здатна до генерування і використання нового. Таку позитивну мотивацію здобуття знань забезпечує інноваційний підхід
викладачів та педагогіка співробітництва, яка не лише декларується, а й успішно впроваджується.
...Захоплює дух як тільки відчиняєш двері та потрапляєш до вестибулю. Електронне інформаційне табло у холі, карта доріг, оригінальний релаксуючий фонтан і навіть ексклюзивні, зроблені руками студентів, шахи…
Вражають оригінальні розрізи та макети вузлів і агрегатів найсучасніших автомобілів... Працює постійно діюча виставка технічної
творчості. Це - наша гордість, те, чим ми пишаємося. Кожен вузол на цих агрегатах - у розрізах, виконаних руками студентів під керівництвом
викладачів. Виставка є незамінною базою для занять зі студентами та профорієнтаційної роботи.
Майбутнє має завжди нову мову, новий дискурс, нові поняття і категорії. Викладачі коледжу розуміють, що сьогодні
недостатньо лише засвоїти матеріал навчальної програми. Студенти мають не лише отримувати якісні знання, а й самостійно
поповнювати їх, вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, застосовувати отриману інформацію на практиці. Тому
тільки у нас на такому високому рівні пропагується, вітається та стимулюється творчість студентів, а найкращі роботи стають
взірцевими зразками престижних виставок.
В арсеналі навчальної бази - двигуни, агрегати, вузли найновіших (2012-2019 років) та найпопулярніших моделей світових лідерів
автопрому. До уваги відвідувачів: ходова частина та трансмісія автомобіля «ВМW 735i», V-подібна «фордівська шістка», двигуни «FiatCroma», «Opel-Astra», «Subaru», «Audiі-А8 4.2», «Mercedes-Benz AMG - M157», «Volvo XC70», «Volvo XC90», «Audi 1.8 TFSI», «Audi 3.0 TFSI»,
Jaguar V6 Biturbo Diesel, Range Rover LR-V8 5.0 Supercharger, Land Rover Freelander Hardback 2.0 TD, роздавальна коробка KIA Sorento,
автоматичні коробки Toyota Camry, TF80SC Volvo XC70, Ford Kuga Turbo Power Shift 6DCT450, Ford Focus 4F27E, Range Rover ZF 6HP26A, Land
Rover ZF 6HP28, коробки-варіатори (CTV) NISSAN, «AUTOTRONIC» Mercedes-Benz A-Class (C/W A169), роботизовані коробки DSG Ford Focus та Stronic AUDI A7 "Sportback quattro" та багато іншої, не менш цікавої наочності (http://bktbntu.com.ua/album/37).

У спеціалізованих кабінетах, на студентській СТО встановлені нові комплектні автомобілі останніх років випуску
Сьогодні у закладі здобувають спеціальність близько 600 студентів. Навчальний процес у коледжі здійснює 82 викладачі та 8 майстрів
виробничого навчання. Із них близько 70% мають вищу та першу категорії, звання «викладач-методист» - 18, «Відмінник освіти України» - 4. Є
кандидат технічних наук, аспіранти, магістри. Викладачі об’єднані у дев’ять циклових комісій, кожна з яких - дружній колектив однодумців.
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Фаховій підготовці студентів у коледжі - особлива увага. Навчання здійснюється у затишних та охайних, по-сучасному облаштованих, аудиторіях.
Тільки у нас, по-новому, згідно найвищих стандартів, обладнано, крім аудиторій, спеціальні лабораторії, майстерні, студентську навчальну станцію
технічного обслуговування автомобілів (ССТО), інші навчальні приміщення.
У спеціалізованих кабінетах, на студентській станції технічного обслуговування встановлені нові комплектні автомобілі останніх років випуску різних
фірм-виробників Німеччини, Японії, Південної Кореї, Чехії тощо, на яких у повному обсязі вивчається будова та проводиться комп’ютерна діагностика усіх
систем автомобіля. Це прекрасна повноцінна база для проходження практики, досягнення високого рівня сучасних знань. Це було б неможливим без
інноваційних технологій та прогресивних методів навчання. Вивчаються сучасні моделі дорожньо-будівельних та землерийних машин провідних фірмвиробників (Caterpillar, JCB, Liebherr, Komatsu, Hyundai, John Deere тощо). Широко впроваджуються інтерактивні технології, прикладні комп’ютерні
програми, презентації, оригінальні ліцензійні матеріали акредитованих навчальних центрів, Інтернет – пошук.
Радо вітає читачів у своїх просторих читальних залах, укомплектована найсучаснішою літературою бібліотека. Живемо за принципом Ярослава
Мудрого: «Добрій книзі більше я радію, ніж золоту в коморі», а тому не шкодуємо коштів на літературу. Книжковий фонд нашої бібліотеки складає
понад 50 тисяч примірників.
Тільки у нас, на небаченому серед технічних навчальних закладів рівні, по-справжньому плекається національна ідея. Відомим в багатьох країнах є
етнографічний музей нашого коледжу «Світлиця». Завдяки цій оазі духовності про Барський коледж транспорту та будівництва Національного
транспортного університету знають в Бельгії і Франції, Америці й Німеччині, Італії, Польщі та багатьох пострадянських країнах. Тут зібрано понад 3000
найрізноманітніших експонатів. Одних тільки писанок - понад 1000 штук. А ще ж сорочки та рушники 19 ст., великодні кошики, колекція гончарних
виробів, дивовижної краси вишитий килим, у якому 56 тисяч хрестиків!

Встановлення рекорду України з писанкарства

Експозиції етнографічного музею «Світлиця»

Традиційним стало свято: «Пишемо писанку: Я – Родина – Україна», яке відбувається тільки у нас. Подібного Україна ще не бачила: вперше за всю
історію писати писанку одночасно взялися більше чотирьохсот учасників. Це справді рекордна цифра. У Дипломі про встановлення рекорду України у
номінації «Масові заходи» зафіксували цифру 365, але бажаючих творити писанку було значно більше. «Шкода, що ця ошатна зала, у якій все дихає
ненькою – Україною (виставки писанок, ляльок – мотанок, вишиваних рушників та барвистих українських сорочок) не змогла вмістити всіх бажаючих», - із
захопленням говорив заслужений діяч мистецтв, директор обласного художнього музею Ілля Васильович Безбах. Саме йому випала честь, за дорученням
головного редактора Книги рекордів України Оксани Сніцарук, вручити Диплом – підтвердження встановлення рекорду. Тож тільки у нас, зі стін
навчального закладу виходять не лише висококваліфіковані спеціалісти, а й гармонійно розвинені, з чіткою громадянською позицією особистості.
Щорічно відбуваються екскурсійні подорожі до визначних та знаних місць нашої неньки – України. Студенти коледжу побували в Крутах, селищі
Базар, Львові, Кам’янці – Подільському, Хотині, Чернівцях, інших цікавих та неповторних куточках нашої держави.
Тільки у нас традиційними стали свята Матері, «Ой, Роде наш красний», «День автомобіліста і дорожника», студентські бали, «Козацькі забави»,
театралізоване фольклорне дійство «Андріївські вечорниці», мюзикли, тематичні студентські дискотеки та багато інших цікавих заходів.
Вирізняється коледж і демократичністю навчального процесу. В закладі потужно діє студентське самоврядування. Студентську раду, яка є
впливовим органом, очолюють студенти, обрані демократичним шляхом на конференції.

Студенти навчального закладу – активні організатори та учасники різноманітних заходів
Нам є ще про що розповісти, адже є ще багато такого, що можна побачити лише у нас, але для цього не вистачить і сотні друкованих сторінок.
Тому ласкаво запрошуємо всіх відвідати наш коледж, в якому Ви знайдете багато цікавого та по - справжньому ексклюзивно неповторного.
Підсумовуючи сказане, хочеться наголосити на тому, що колектив Барського коледжу транспорту та будівництва дуже багато
робиться для того, щоб випускники були не тільки кваліфікованими та конкурентоспроможними, головне, щоб кожен з них збагнув істину:
найбільша мудрість життя - бути Людиною. А в повній мірі зрозуміти це вони можуть тільки у нас, в такому колоритному, сучасному,
неповторному навчальному закладі, який сьогодні святкує золотих 50 років на освітянському просторі !!!

Редколегія газети «БАШТА» щиросердно вітає зі святом всіх, хто душею, думками і справами завжди з Барським
коледжем транспорту та будівництва Національного транспортного університету!!! З Днем народження тебе, БКТБ!!!
http://bktbntu.com.ua
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Не може і не вміє жити спокійним буденним життям колектив Барського
коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету.
Згуртованість професіоналів, які вирізняються креативним підходом до пошуку
нових методів і форм навчально-виховного процесу, щоразу виводить їх на
стежку успіху і визнання.
- Жодна освітня виставка, - каже директор навчального закладу Йосип
Кібітлевський, - не обходиться без нашої участі. Традиційно гідно, яскраво і
самобутньо ми представляємо БКТБ НТУ на всіх виставкових форумах. Повірте,
ми не встигаємо давати відповіді численним відвідувачам, котрих зацікавили
наші експозиції. Багато з них не могли повірити, що такі експонати виготовлено
студентами нашого навчального закладу під керівництвом людей, залюблених
у свою справу, які мають "золоті руки": Яна Сопка, Валерія Чернелівського,
Сергія Паля, інших працівників.
Чималий досвід участі у подібних професійних і творчих змаганнях,
постійний пошук нових методів і форм навчально-виховного процесу,
прагнення самовдосконалення і самореалізації, креативність, свіжість думки і
новизна рішень роблять наш навчальний заклад цікавим і помітним учасником
усіх виставок останніх років, а й їхнім фаворитом у змагальному аспекті.
Нас не могли не помітити, бо ми яскраво вирізнялися серед інших! Тому в підсумку – не одна золота медаль і Диплом у номінації «Впровадження системи компетенцій у навчальний процес як основа якісної професійної підготовки фахівців вищої освіти» та спеціальна відзнака і Диплом
«Кращий виставковий стенд». До речі, таку нагороду одержали лише декілька колективів.
Вже у цьому році у практичну площину втілені договори про співпрацю з польськими колегами із споріднених навчальних закладів, що,
беззаперечно, виводить наш коледж на світовий рівень.
Визначною подією для навчального закладу є перемога студента Барського коледжу транспорту та будівництва НТУ Ростислава Андрущенка у
Всеукраїнському фіналі конкурсу Young Car Mechanic. Змагання відбулися 11 квітня 2019 р. в Київській області (с. Горенка) на території навчального
центру ТОВ «Inter Cars Ukrain». Учасники виконували ряд практичних завдань від партнерів компанії.

Головний приз конкурсу Young Car Mechanic

Гідна конкуренція з України

Анрущенко Ростислав – фіналіст конкурсу

Студент Барського коледжу транспорту та будівництва НТУ Ростислав Андрущенко був беззаперечним лідером у виконанні фінальних
практичних завдань, тож цілком заслужено виборов І місце. Як переможець, крім грошового призу (сертифікатів на 17000 та 35000 гривень)
отримав право на участь у Міжнародному фіналі конкурсу Young Car Mechanic.
Проходив він 25-26 травня у Варшаві. Змагалися цього разу студенти з Польщі, Литви,
Латвії, Естонії, України, Угорщини та Болгарії. Юнаки боролися за почесне звання
найкращого європейського механіка в навчальному центрі Inter Cars.
Ростислав на високому рівні захищав рідні кольори. Про наш навчальний заклад
дізналася фактично вся Європа, адже до конкурсу була прикута неабияка увага
технічних навчальних закладів Євросоюзу.
Справжнім визнанням досягнень та здобутків є нагорода трудового колективу
БКТБ НТУ грамотою та медаллю Верховної Ради України «За заслуги перед
Українським народом», отримана коледжем 24 жовтня 2018 року. Визнання,
погодьтеся, варте поваги. Це результат самовідданої праці всього колективу.
Проте на лаврах у БКТБ НТУ спочивають не довго. Ці перемоги - приємний, але
вже вчорашній день. Вони - ще один щабель до нових відкриттів і знахідок дійсно
сучасного, неповторного, знаного у світі закладу освіти із 50 – річною історією та
унікальними традиціями.
Далі буде…
Комп’ютерне забезпечення Барського
коледжу транспорту та будівництва
Національного транспортного
університету. Листування з читачем –
лише на сторінках газети. За точність
викладених фактів та реклами
відповідальність несуть автори та
рекламодавці. Редакція не завжди
поділяє думку авторів публікацій. При
підготовці номера використана
інформація з мережі Інтернет
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