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Сьогодні у всіх вищих навчальн их закладах, неза-
лежно від рівня акредитації, у розпалі підготовка до 
вступної кампанії 2015 року. Сторінки ЗМІ, передачі 
по TV, довідники рясніють повідомленнями про спеці-
альності, за якими надають освітні послуги технікуми, 
коледжі, інститути, університети, академії, та особли-
вості вступу до них. У ці дні особливо широко від-
чиняються всі двері для майбутніх абітурієнтів, аби 
могли вибрати спеціальність, визначитись у своєму 
майбутньому.

Викладачі нашого коледжу – справжні професіо-
нали, мають вищу освіту, звання та вчені ступені. На-
вчальні плани щорічно вдосконалюються відповідно 
до вимог сучасності та погоджуються з роботодав-
цями, у яких наші випускники користуються неабия-
кою популярністю. Велика кількість наших вихованців 
успішно продовжують навчання у вищих навчальних 
закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації.

ДоСВІД ТА 45-ЛІТНІ ТРАДИЦІЇ

Якість
та сучасність 

освіти – 
головні 

пріоритети 
нашої 

діяльності

Ми ретельно готуємося до вступ-
ної кампанії – 2015. У центрі уваги – 
створення належних умов не лише 
для роботи відбіркової комісії, а й, 
насамперед, для абітурієнтів та їхніх 
батьків. А нові студенти зможуть пи-
шатися своїм місцем навчання, адже 
наш коледж про понує:

 отримання якісної сучасної 
освіти та конкурентоспроможність 
на ринку праці;

 належний рівень професійної 
підготовки студентів, що відповідає 
державним стандартам;

 окрім обраної професії, студенти мають можли-
вість додатково отримати 2-3 робітничі спеціальності;

 виплату стипендії відповідно до чинного законо-
давства;

 сучасну матеріально-технічну базу, що визнана 
однією з найкращих у регіоні;

 забезпечення студентів підручниками, засобами 
навчання, технічним та спортивним інвентарем;

 для всіх бажаючих – чудові кімнати у гурто-
житку;

 насичене позаурочне життя – гуртки, творчі сту-
дії, спортивні секції та розважальні заходи;

 ряд інших переваг і особливостей, про які ви ді-
знаєтесь на сторінках нашої газети. 

Шановні абітурієнти! Гостинно запрошуємо Вас до нашого навчального закладу. 
Відкрийте нову сторінку свого життя саме у нас і Ви ніколи про це не пошкодуєте!

Кібітлевський Й.Е., директор БКТБ НТУ

До уваги абітурієнтів
Барський коледж транспорту та будівництва
Національного транспортного університету

оголошує набір слухачів на курси поглибленого 
вивчення математики та української мови.

Навчання проводиться за програмами 
вступних екзаменів у вищі навчальні заклади з предметів:
математика (100 год.);  українська мова (50 год.)

Курси працюватимуть з 07 лютого 
до 10 травня 2015 року (субота – неділя)

Вартість повного курсу навчання 1500 гривень.
Довідки за телефоном: 2-23-51, 2-16-14.

Дні відкритих дверей у коледжі відбудуться: 
28 лютого; 28 березня; 25 квітня; 23 травня.
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Напрям підготовки – «Транспортні 
технології».

Кваліфікація – технік-механік.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – 

молодший спеціаліст.
Галузі діяльності: торгівля транспорт-

ними засобами та їх ремонт, технічне обслу-
говування та ремонт автомобілів, вироб-
ництво автомобілів тощо. 

Перспектива працевлаштування: 
автотранспортні підприємства, підприєм-
ства автосервісу, малий бізнес, дорожньо-
патрульна служба – ДПС (ДАІ). 

Первинні посади: майстер, завідувач 
гаража, майстер зміни; механік дільниці, 
цеху, виробництва; інспектор з безпеки 
руху; водій-випробувач; директор малого 
підприємства тощо.

Напрям підготовки – «Інженерія»
Кваліфікація – технік-механік.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – 

молодший спеціаліст.
Галузі діяльності: ремонт машин спе ці-

аль  ного призначення, ремонт машин для до-
бувної промисловості та будівництва, ремонт 
тракторів і сільськогосподарських машин, тех-
нічне обслуговування та ремонт автомобілів. 

Перспектива працевлаштування: 
до рож ньо-будівельні організації, автотран-
спортні підприємства, малий бізнес, дорож-
ньо-патрульна служба. 

Первинні посади: механік дільниці або 
майстерні, майстер виробничої дільниці, 
технік-технолог, технік-конструктор, май-
стер-діагностик тощо.

Напрям підготовки – «Будівництво та 
архітектура».

Кваліфікація – технік-будівельник.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – 

молодший спеціаліст.
Галузь діяльності: будівництво автома-

гістралей, доріг, вулиць, злітно-посадкових 
смуг на аеродромах.

Перспектива працевлаштування: 
дорожньо-будівельні, експлуатаційні органі-
зації, проектні інститути, малий бізнес, ДПС 
(ДАІ).

Первинні посади:  майстер з будівництва, 
експлуатації і ремонту автомобільних доріг; 
майстер виробничих підприємств; майстер 
з будівництва штучних споруд; технік-
проектувальник тощо.

Весна приносить у наше життя багато радості, надій і сподівань. А за нею вже відчувається спекотний по-
дих літа. Для когось воно несе довгоочікувану відпустку і відпочинок, а для учнів 9-11 класів – серйозні 
випробування і вибір місця навчання та своєї майбутньої професії. Життя пропонує багато різноманітних 

варіантів, але поспішати не потрібно. Варто уважно вивчити усі "за" і "проти", адже це вибір на все життя.
Одним із провідних навчальних закладів, які пропонують високоякісні освітні послуги, є Барський коледж 

транспорту та будівництва Національного транспортного університету.  Тут студенти можуть отримати ґрунтовну 
спеціальну освіту, а після закінчення – продовжити навчання у вищих навчальних закладах України за обраною 
спеціальністю. Ми співпрацюємо із дев’ятьома! То ж є з чого обирати. А якщо вагаєтесь або не вірите написа-
ному, – завітайте до нас, огляньте матеріально-технічну базу, поспілкуйтесь із працівниками відбіркової комісії,  
студентами – старшокурсниками, працівниками коледжу. Ми радо вас зустрінемо та приймемо у свою велику та 
дружню родину!  Ласкаво просимо! 
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Напрям підготовки – «Геодезія та 
землеустрій».

Кваліфікація – землевпорядник.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – 

молодший спеціаліст.
Галузі діяльності: моніторинг земель, 

топографо – геозедичні роботи, розробка 
проектів відведення земель та перенесен-
ня їх в натуру для землекористування, роз-
державлення та приватизація. 

Перспектива працевлаштування: 
органи місцевого самоврядування, зем-
левпорядні, проектні організації; 

Первинні посади: копіювальник тех-
нологічної документації, технік-проекту-
вальник, технік-геодезист, завідувач геока-
мерою, землевпорядник органу місцевого 
самоврядування.

Напрям підготовки – «Транспортні 
технології».

Кваліфікація – менеджер автомобіль-
них перевезень.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – 
молодший спеціаліст.

Галузі діяльності: пасажирські і ван-
тажні перевезення, міський транспорт, на-
земні транспортні інфраструктури, тран-
спортні агентства тощо. 

Перспектива працевлаштуван-
ня: автотранспортні підприємства, екс-
педиційні агентства, дорожньо-патрульна 
служба, митні органи, малий бізнес. 

Первинні посади: диспетчер, технік 
з обліку, ревізор, декларант експорту та 
імпорту товарів, технік-організатор міжна-
родних перевезень, інспектор з міжнарод-
них перевезень, технік відділу безпеки руху.

Напрям підготовки – «Транспортні 
технології».

Кваліфікація – інженер з безпеки 
руху.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – 
молодший спеціаліст.

Галузі діяльності: розробка заходів 
із попередження ДТП, паспортів на марш-
рути, нагляд за станом і утриманням ву-
лиць тощо. 

Перспектива працевлаштування: 
автотранспортні підприємства, проектні 
організації, ДПС (ДАІ) місцеві державні 
адміністрації та інші органи державного 
контролю на транспорті.

Первинні посади: інженер з безпеки 
руху, інспектор шляховий, ревізор з без-
пеки руху, технік-доглядач.

Філософ Конфуцій писав: “Оберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своє-
му житті”. З цим важко не погодитися, бо правильно вибрати професію – це знайти те, що б відповідало уподо-
банням, нахилам, здібностям і фізичним даним людини.

Для того, аби зробити правильний вибір, необхідно, по-перше, визначити свої інтереси й схильності (тобто, 
що “хочу”). По-друге, оцінити свої професійно важливі якості – здоров’я, здібності (що “можу”). І, по-третє, дові-
датися, які професії мають і матимуть попит у роботодавців на ринку праці. Інакше кажучи, – яке сьогодні “тре-
ба” і які його перспективи в майбутньому. Переважна більшість випускників вважає, що в першу чергу треба 
мати вищу освіту, причому будь-яку. Так само вважають і батьки. Але коли економіка знову запрацює на повну 
силу, потрібні будуть, насамперед, виробничники – кваліфіковані робітники, інженери, технологи. 

То ж, якщо Ви прагнете отримати якісну сучасну освіту 
та перспективи на майбутнє, – Ваш вибір – БКТБ НТУ!

Крамар Г.В., заступник директора з навчальної роботи
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У коледжі проводить-
ся підготовка робітни чих 
професій шести спеціаль-
ностей:

1. Слюсар з ремонту 
автомобілів (професійно-
технічне навчання).

2. Слюсар з ремонту 
дорожньо-будівельних 
машин і тракторів (про-
фесійно-технічне навчан-
ня).

3. Водій автотран-
спортних засобів (катего-
рія «В») (професійно-тех-
нічне навчання)

4. Водій автотран-
спортних засобів (катего-
рія «С»).

5. Дорожній робітник
6. Тракторист-маши-

ніст (категорія «А»)

 7231 Слюсар з ремонту автомобілів (для 
спеціальності 5.07010602 «Обслуговування і ре-
монт автомобілів і двигунів»).

Навчання спочатку проводиться в майстернях: 
 слюсарній (3 тижні);
 верстатній (2 тижні) на другому курсі;
 монтажно-демонтажній автомобілів і на СТО (3 

тижні) на третьому курсі. 
Після цього студенти проходять практику з на-

буття робітничої професії на автотранспортних під-
приємствах міста, району і міст області (технічне об-
слуговування та ремонт автомобілів). 

За результатами проходження практик студенти 
складають іспити – ДКК, їм присвоюється кваліфіка-
ція  слюсаря і видається посвідчення встановленого 
зразка.

 7233.2 Слюсар з ремонту дорожньо-буді-

вельних машин і тракторів (для студентів спеці-

альності 5.05050204 «Експлуатація і ремонт під-

йомно-транспортних, будівельних і дорожніх ма-

шин і обладнання»).

На 2 курсі  студенти проходять  cлюсарну  і  вер-
статну практики в навчальних майстернях коледжу 
під керівництвом викладачів і майстрів виробничого 
навчання.

На 3 курсі проводяться практики з набуття робіт-
ничої професії і зварювальна в майстернях коледжу 
і філіях райавтодорів.

Після складання іспитів (ДКК) студентам присво-
юється кваліфікація «Слюсар з ремонту дорожньо-
будівельних машин і тракторів». 

У наш нелегкий час спеціалісти центрів зайнятості орієнтують сільську учнівську молодь саме на вибір 
робітничих професій, від яких великою мірою залежить майбутнє нашої держави, її економіка. Та й випускник 
нашого коледжу почуває себе на ринку праці набагато впевненіше, отримавши, крім обраної спеціальності, 
додатково та безкоштовно декілька робітничих професій.
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 8.322.2 Водій автотранспортних засобів 
категорії «В» (професійно-технічне навчання для 
спеціальності «Будівництво, експлуатація і ре-
монт автомобільних доріг і аеродромів»).

Навчання проводиться в кабінетах і лабораторіях:
 «Правила дорожнього руху, основи керуван-

ня автомобілем і безпека руху»;
 «Будова, експлуатація і ТО автомобіля».
 «Будова транспортних засобів»;
 «Технічне обслуговування автомобілів».

Водіння транспортних засобів проводиться на 
майданчику для початкового водіння (автодром) та 
по маршрутах навчальної їзди.

Транспортні засоби: автомобілі ГАЗ 31-02, ГАЗ-
24, ГАЗ 3110.

 Водій автотранспортних засобів катего-
рії «С» (професійно-технічне навчання студентів 
спеціальностей: 5.07010102 «Організація переве-
зень і управління на автотранспорті»; 5.05050204 
«Експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, 
будівельних і дорожніх машин і обладнання»; 
5.07010602 «Обслуговування і ремонт автомобі-
лів і двигунів»).

Навчання проводиться у вищезазначених кабі-
нетах і лабораторіях, а також на  автодромі БКТБ 
НТУ.

Транспортні засоби: ГАЗ-53; КАМАЗ-53212; ЗИЛ-
130; ЗИЛ ММЗ - 4502; ГАЗ - 5204.

 Дорожній робітник (професійно-технічне 

навчання для спеціальності 5.06010109 «Будівни-

цтво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг 

і аеродромів).

Навчальні практики проводяться на ІІ-ІІІ курсах. 
Практика з отримання робітничої професії терміном 
5 тижнів проводиться під керівництвом викладачів 
технікуму та інженерно-технічних працівників.

Бази практики: філії райавтодорів, ТОВ «Шляхо-
ве будівництво «Альтком», ДП «Вінницький облав-
тодор», ДП «Хмельницький облавтодор», ВАТ «Мі-
скремшляхбуд» м. Дніпропетровськ та інші.

 Тракторист-машиніст категорії «А» (про-
фесійно-технічне навчання для студентів спеці-
альностей: 5.06010109 «Будівництво, експлуата-
ція і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»; 
5.05050204 «Експлуатація і ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і дорожніх машин і 
обладнання»).

В процесі підготовки молодших спеціалістів – 
техніків-будівельників автомобільних доріг і аеро-
дромів і техніків-механіків підйомно-транспортних, 
будівельних, дорожніх машин і обладнання студенти 
отримують робітничі професії трактористів-маши-
ністів с/г виробництва (категорія «А»). Для забезпе-
чення навчального процесу з практичного навчання 
технікум має:  трактори Т-25, Т-40, причепи ПТС-2, 
2ПТС-4, бульдозери ДТ-75, Д-101А, Д-606, ДТ-75, 
автогрейдери ДЗ-143, ДЗ-122, скрепери, автоскре-
пери, екскаватори ЕО - 2621, плуги, косарки.

Оржехівська О.В., заступник директора з виробничого навчання
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ЧОМУ САМЕ МИ?
Дійсно, а чому? Звісно, кожен навчальний заклад 

агітує абітурієнтів ставати його студентами. Адже в них 
і те, й інше, і ось такі переваги, і такі преференції, бону-
си, акції, пільги... Але для чого обманювати себе, адже 
багато тих переваг просто перебільшені, а деякі й зо-
всім надумані, щоб краще «пропіаритись».  Адже часто 
яскраві фото з агітаційних проспектів зовсім не відпо-
відають дійсності. 

Інколи доходить до абсолютного безглуздя та абсурд-
них аргументацій на кшталт: «легко поступити», «легко 
вчитись» «престижна професія». Вони діють, як магніт, 
на батьків та їх юне чадо. Але ж коли це по-справжньому 
вчитися було легко, особливо вчитися так, щоб отриму-
вати стипендію? А скільки випускників розрекламова-
них «престижних професій», якими вже давно перена-
сичений ринок праці, стоять на обліку в центрах зайня-
тості! І в той же час є дефіцит і попит на спеціальності 
технічного напрямку. Навіщо цей самообман?

То чому ж саме ми? Чому наш навчальний заклад, 
із 45 – річною історією та унікальними традиціями, оби-
рає така велика кількість абітурієнтів? Відповідь проста: 
ми дійсно одні із найкращих. І це не порожні слова – про 
це свідчать численні нагороди та призові місця у щоріч-
них конкурсах, змаганнях, виставках як обласного, так і 
державного рівня. Але давайте про усе про черзі. 

Так, нашому славному, донедавна автомобільно – до-
рожньому технікуму, а сьогодні коледжу транспорту та 
будівництва, виповнилося 45 років з часу заснування. 

Навчальний заклад створено відповідно до Нака-
зу Міністерства будівництва і експлуатації доріг УРСР 
№150 у 1969 році. Завдяки талановитим очільникам 
Георгієві Васильовичу Кожевникову й Володимирові 

Відкриття музейної експозиції М.Т. Туніку Кабінет «Дорожні машини» Кабінет «Правила дорожнього руху» 

Педагогіка співробітництва – в дії Ексклюзивні сучасні стенди Лабораторія електрообладнання і ТЕА

У спеціалізованих кабінетах, на студентській стан-
ції технічного обслуговування встановлені сучасні 
комплект ні автомобілі різних фірм-виробників: ні-
мецький «BMW 735», «BMW 318», чеський «SKODA 
Octavia А5», корейський «DAEWOO-Espero», японський 
«ToyotaCamry», на яких у повному обсязі вивчається бу-
дова та проводиться комп'ютерна діагностика всіх сис-

тем. Це прекрасна повноцінна база для проходжен-
ня практики з набуття робітничої професії. 

Миколайовичу Вальчуку було закладено підвалини для 
створення авторитетного, добре знаного в багатьох ре-
гіонах України навчального закладу. 

У 2000 році директором технікуму став Йосип Едуар-
дович Кібітлевський, за плечима якого на той час уже 
було чимало років виробничого та педагогічного стажу. 
З цього часу було взято курс на підготовку озброєних 
найсучаснішими теоретичними знаннями й практичними 
навичками, фізично та духовно розвинутих, національно 
свідомих, конкурентоспроможних на ринку праці фахів-
ців. Це було б неможливим без відповідних навчальних 
програм та підручників, творчої, подвижницької праці 
викладацького колективу з майже 100 осіб, серед яких 
– кандидат наук, аспіранти, викладачі-методисти вищої 
та першої категорій, відмінники освіти України.

Особливу увагу адміністрація технікуму зосередила 
на створенні сучасної матеріально-технічної бази. 
По  новому, згідно стандартів, обладнано всі навчальні 
кабінети, спеціальні лабораторії, навчальний полігон, 
спортивну, борцівську, тренажерні і тенісну зали, слю-
сарну, механічну, ковальсько-зварювальну, монтажно-
демонтажну майстерні, студентську навчальну станцію 
технічного обслуговування автомобілів (ССТО), гараж. 

6

В арсеналі навчальної бази – двигун і трансмісія 
"BMW 530", V-подібна «фордівська» шістка, силовий 
агрегат "FIAT Croma", V-подібний сучасний двигун "AUDI 
А6", генератори, стартери, рульові механізми, конди-
ціонери, елементи АБС, системи керування двигуна-
ми, прилади освітлення і сигналізації та багато іншого. 
Кожен вузол на цих агрегатах – у розрізах, виконаний 
руками студентів і є практичною частиною дипломного 
проекту.
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Постійно діюча виставка

Цікавим напрямом технічної творчості є тюнінгу-
вання. Сьогодні маємо на високому рівні виконані 
студентські роботи "Запорожець" (візитівка технікуму), 
мотоцикл "ИЖ-49", БМВ-318 (кабріолет), які високо оці-
нені фахівцями і були переможцями  на районних, об-
ласних і регіональних виставках.

Успішно працює Клуб любителів екстриму: сек-
ції картингістів, позашляховиків, шосейних перегонів. 
Силами учасників клубу зроблено капітальний ремонт 

Спортбайк «YAMAXA-FZ750» Україна вперед!!! БАГГІ з роторним двигуном

Для забезпечення комп'ютеризації навчально-
го про цесу обладнано два комп'ютерні класи і 
комп’ю тер ний центр. Робота у них проводиться із 
застосуванням сучасного програмного забезпечення. 
Студенти успішно користуються комп'ютерною техні-
кою, мають безкоштовний доступ до мережі Інтернет. 
Повністю реалізована ідея використання прикладних 
програм під час курсового і дипломного проекту-
вання.

Бездоганно підстрижені газони, кущі та дерева, бру-
ковані тротуари – результат успішного проходження 
технологічної практики майбутніми будівельниками до-

Навчальний корпус – справжня окраса та візитівка нашого міста, 
а гуртожиток з сучасним якісним ремонтом став другою домівкою нашим студентам

супер-спортбайка "YAMAHA - FZ 750", квадрацикла, 
картингів.

Члени гуртка технічної творчості здійснили капі-
тальний ремонт унікального автомобіля БАГГІ з роторним 
двигуном, який у минулому двічі вигравав чемпіонат Єв-
ропи і залишився сьогодні, напевно, в єдиному екземп-
лярі на пострадянському просторі. На останньому авто-
шоу, проведеному у нас до Дня автомобіліста і дорожни-
ка, він продемонстрував свої високі динамічні показники.

ріг. Ошатні, з новітнім дизайном навчальні та побу-
тові приміщення – усе це надає Барському коледжу 
транспорту та будівництва справді європейського ви-
гляду, який гордо носить звання «Кращий об'єкт благо-
устрою міста Бар». Взявши участь у обласному конкур-
сі «Краща державна установа та прилегла територія», 
навчальний заклад став його переможцем. Отриману 
грошову винагороду витрачено на облаштування зо-
внішнього освітлення навчального корпусу. 

У 2009 році навчальний заклад нагороджений 
пам’ятним знаком та дипломом «Флагман освіти і науки 
України».

До речі,  багато робіт з оновлення виконано з міні-
мальними затратами – силами викладачів та студентів. 
Тому у нас не знайдеш розмальованих непристойними 
графіті стін та парт, бо псувати зроблене власними ру-
ками нікому не хочеться. Наразі навчання здійснюється 
в 52 сучасних аудиторіях та лабораторіях, укомплек-
тованих усім необхідним, виробничих майстернях і до-

глянутому автотракторному парку. До послуг студентів 
простора актова зала на 420 місць із сучасним дистан-
ційно керованим дев’ятикіловатним освітленням сцени. 
Маємо затишну читальну залу бібліотеки, книжко-
вий фонд котрої складає понад 50 тисяч примірників. 
Облаштовані не менш комфортні дві читальні зали і 
в гуртожитку. Усім студентам надано житло.
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Затишні читальні зали «Барські» умови проживання

Сучасності надають електронне інформаційне табло 
в холі, оригінальної форми ліхтарі, які не просто освіт-
люють коридори, а навчають студентів народної му-
дрості. Як і в кожному авторитетному навчальному за-
кладі, у коледжі виходить власна багатотиражна газета 
«Башта», заснована на початку ХХІ століття.

Чимало зроблено і для урізноманітнення дозвілля 
вихованців. Працює більше 30 предметних гуртків, 
спортивних секції. Діють стрілецький клуб, клуби за 
інтересами, гуртки – вокальний, драматичний та техніч-
ної творчості. Для всіх студентів, котрі фізично хочуть 

Традиційне свято «Автопрофі» щороку 
збирає сотні глядачів і вболівальників 

У Дипломі про встановлення рекорду України у номінації «Масові заходи» 
зафіксували цифру 365, але бажаючих творити писанку було значно більше…

Справжньою гордістю технікуму є «Світлиця»  – 
етнографічний музей європейського рівня. У 
ньому зібрано понад 3000 експонатів. Завдяки цій 
оазі духовності про наш навчальний заклад знають в 
Італії і Польщі, Бельгії і Франції, Америці й Німеччині, 

Сучасно оформлений хол 
та Дошка пошани

Реабілітаційний центр «Здоров’я» Експозиції етнографічного музею

вдосконалитися, і для тих, хто має певні порушення у 
здоров’ї, створено реабілітаційний центр із різноманіт-
ними тренажерами, масажними столами, профілакто-
рами Євмінова. Левова частка коштів для його обла-
штування зароблені юнаками і дівчатами у позаурочний 
час на сільськогосподарських роботах.

Вже традиційними стали заходи «Автопрофі», 
«На малюй писанку», «Андріївські вечорниці», 
«Масляна». Вони вражають гостей та учасників своєю 
масовістю, колоритом та неповторною атмосферою.

Казахстані й Вірменії, Росії і Молдові. Тут формується 
душа молодої людини, плекається національна ідея. 
Традиційними у нас стали конкурси професійної 
майстерності, олімпіади, родинні свята тощо.
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Вирізняється Барський коледж транспорту та будів-
ництва НТУ і демократичністю навчального про-
цесу. Ось уже десятий рік потужно діє студентське 
самоврядування. Студентська рада є впливовим 
органом, який визначає критерії не лише заохочень, 
а й покарань за пропуски занять та неуспішність. Усі 
важливі рішення адміністрація технікуму обов'язково 
узгоджує зі студентською радою. Яскравим фактом 
успішної діяльності самоврядування стало зменшення 
в п'ять разів випадків пропусків занять студентами без 
поважних причин. Виключно студраді довірено прове-
дення щотижневих дискотек, на які, у порядку заохо-
чення, потрапляють лишень ті юнаки та дівчата, котрі 
добре навчаються і не мають зауважень щодо пове-
дінки.

Наші студенти є ініціаторами багатьох цікавих та 
потрібних починань. Зокрема саме вони стали ініціато-
рами цікавого педагогічного експерименту, що заслу-
говує на вивчення і поширення серед інших навчаль-

Колектив студради 2014 -2015 н.р. Проведення конкурсу на дискотеці Вони врятували людське життя здавши кров на День донора 

Зреалізована ідея створення найбільшого за кіль-
кістю вказаних географічних напрямків та найвищого 
вказівника-велетня, який занесено до Книги рекордів 
України. Другий рекорд – у номінації наймасовіший за-
хід «Пишемо писанку: Я – Родина – Україна».

Вже стало традицією в кінці кожного навчально-
го року сходження студентів та викладачів на одну з 
карпатських вершин, що завершується символічним 
спаленням розкладу. Це дійство знімається на відео, а 

Щорічне вшанування пам’яті героїв Крут Краще гір можуть бути лиш гори…

Барський коледж транспорту та будівництва – це на-
вчальний заклад, у якому активно культивується здо-
ровий спосіб життя. Для цього продумана система 
роботи щодо викорінення шкідливих звичок, що нега-
тивно впливають на моральний та фізичний стан моло-
дих людей.

У спортивній залі коледжу постійно проходять зма-
гання з різних видів спорту як районного, так і облас-
ного рівнів. Зокрема, спартакіада з 8 видів спорту. 
Суддівство здійснюють професіонали, а висвітлення 

них закладів, – «Знаєш сам – поділися своїми знання-
ми з іншими». Суть його у тому, що успішні студенти 
четвертого курсу взялися по суботах допомогти тим 
третьокурсникам, які не встигають з окремих спеці-
альних дисциплін. Вражаючі результати ми отримали 
уже через місяць. Важливо те, що така робота допо-
могла не лише останнім, а й окрилила завтрашніх спе-
ціалістів, додавши впевненості у собі. Наша молодь 
також виступила перед владою міста з вимогою за-
боронити продаж спиртного та цигарок неповнолітнім, 
узяла шефство над вихованцями міського центру ре-
абілітації інвалідів «Еверест», зініціювала проведення 
екологічної акції «Чисте місто». Під час Всесвітнього 
дня боротьби з тютюнопалінням заохотили любителів 
«подиміти» полишити згубну звичку, обмінявши кожну 
їх цигарку на одне із 40 кг власноруч зібраних яблук. 
Масово взяли участь у акції «Я врятував життя людині» 
під час проведення Дня донора. Майже сто студентів 
здали у цей день кров для хворих.

потім кожен із його учасників отримує на згадку фільм. 
Такі заходи згуртовують колектив, роблять його більш 
монолітним та життєздатним. Щорічно відбуваються 
екскурсійні подорожі до визначних та знаних місць на-
шої неньки – України. Так студенти коледжу побували 
в Крутах, селищі Базар, Львові, Кам’янці-Подільському, 
Хотині, Чернівцях, та в інших цікавих та неповторних ку-
точках нашої держави.

результатів змагань стало можливим за рахунок су-
часного електронного табло, аналогів якому немає у 
Барському районі. За підсумками змагань студенти 
регулярно займають призові місця на районних і об-
ласних змаганнях.

Що ж стосується проведення студентами вільного 
часу, то для них вже досить довгий час діють різнома-
нітні спортивні секції: настільного тенісу, легкої атлети-
ки, волейболу, вільної боротьби, баскетболу, регулярно 
працює стрілецький тир.
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Навчання навчанням, змагання змаганнями, а 
смачно і недорого попоїсти хочуть усі студенти. Наш 
навчальний заклад турбується не тільки про рівень 
освіти, а й про здорове харчування, якість якого 
щодня перевіряють сотні студентів і викладачів. Це й 
не дивно, адже воно є досить недорогим, що приємно 
дивує наші гаманці в період кризи. Крім того, врахо-
вують тут і побажання відвідувачів. Якщо Ти захочеш 
поїсти «від пуза», то наша їдальня приємно здивує 
Тебе своїм широким асортиментом та низькими ціна-
ми. Перші страви, які включають в себе чи то борщ 
(червоний, зелений), чи суп (гречаний, гороховий, ри-
совий, з макаронами), чи солянка. Різноманітні гарніри 

Дорогі студенти і викладачі, наша їдальня, буфет і літнє кафе гостинно відчиняє двері і запрошує вас смачно попоїсти

Ще однією сходинкою до успіху для тоді ще Бар-
ського автомобільно-дорожнього технікуму було вхо-
дження у 2004 році до складу Національного тран-
спортного університету. Метою цього було насамперед 
спрощення умов продовження навчання випускників у 
престижному столичному вузі.

Наші випускники мають широкі можливості для 
продовження навчання у вищих навчальних за-

Національний 
транспортний 
університет 

(НТУ)

Львівський 
національний

аграрний 
університет 

(ЛНАУ)

Одеська 
державна 
академія 

будівництва 
та архітектури

(ОДАБА)

Вінницький 
національний 

технічний 
університет

(ВНТУ)

Вінницький 
національний 

аграрний 
університет

(ВНАУ)

Подільський 
державний 
аграрно-
технічний 

університет 
(ПДАТУ)

Національний 
авіаційний 

університет
(НАУ)

Національний 
університет 
«Львівська 

політехніка» 
(НУ ЛП)

Київський 
національний 
університет 

будівництва і 
архітектури 

(КНУБА)

(картопляне пюре, каші, плов з м'ясом і без, голубці, 
деруни зі сметаною), м'ясні (відбивні, котлети, гуляш) 
та рибні страви захоплюють гурманів смаком і арома-
том. Для любителів солодощів - смачнющі пиріжки з 
різною начинкою, ватрушки, рогалики, які пахнуть так 
по-домашньому! Додайте до усього цього розмаїття 
прекрасний сервіс і зручність розташування їдальні - 
отримаєте «мрію гурмана». 

Також нещодавно при їдальні почало працювати 
літнє кафе, адже на свіжому повітрі вишукані страви 
ще більше смакують.  Крім того, у навчальному корпусі 
працює буфет (підрозділ їдальні), де можна перехопити 
чогось нашвидкуруч.

кладах згідно з угодами про безперервну підготовку 
спеціалістів. Укладено двосторонній договір про співп-
рацю з університетами: Національним транспортним, 
Національним «Львівська політехніка», Вінницьким на-
ціональним технічним, Київським національним будів-
ництва і архітектури, Львівським національним аграр-
ним, Одеською академією архітектури і будівництва, 
іншими ВУЗами нашої Батьківщини. 
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Наші випускники – відомі люди, серед них є вчені, 
викладачі вищих навчальних закладів, керівники. Зо-
крема, Володимир Олександрович Одинець, який пра-
цює в Адміністрації Президента України; Володимир 
Костянтинович Присяжнюк – доктор технічних наук, 
професор, ректор Київського муніципального уні-
верситету; Валерій Михайлович Андрухов – кандидат 
наук, викладач Вінницького технічного університету; 
Іван Карпович Бура – голова районного товариства 
сприяння обороні України; Олег Петрович Рекало – го-
ловний експерт Жмеринського МРЕО; Микола Васи-
льович Голюк – головний інженер Чернівецького обл-
шляхбуду тощо. 

Чимало колишніх випускників технікуму продовжи-

Останній день навчання та випуск – свята, які зустрічають як з радістю, так і з сумом за студентськими роками…

Наш навчальний заклад і далі продовжує удоскона-
люватися. У нього є багаторічна історія перемог і по-
разок, досягнень і втрат, а головне – є душа: студенти, 
які рік за роком гордо несуть ім'я випускника БКТБ та 
вміло, на практиці, доводять, що знання, які вони отри-
мали в стінах технікуму, – сучасні, актуальні і потрібні 
завжди.

Творчий колектив однодумців живе сьогодні за прин-
ципом геніального А.Ейнштейна: «Уміє вчити той, хто 
вчить цікаво». Ми не зупиняємося на досягнутому. По-
при всі труднощі, живемо цікавим життям. Намагаємось 
залишатися лідерами в організації навчально-виховного 
процесу. Маємо чимало надійних друзів-меценатів, го-
тових у будь-яку хвилину порадити і допомогти. А голо-
вне – маємо незрадливі українські душі і, з дня у день, 
наполегливо плекаючи юнь, стверджуємо свою причет-
ність до історії власного народу, духовності, національної 
культури. Осмислюючи свою історію, живемо насиченим 
сьогоденням, визначаємо перспективи на завтрашній 

МОЖЛИВО КЛЮЧ ДО ЗНАНЬ ЦЬОГО РОКУ ОТРИМАЄШ САМЕ ТИ?
Редколегія газети «БАШТА»

ли трудову діяльність у навчальному закладі виклада-
чами, лаборантами, інструкторами, здобувши шану і 
авторитет тих, хто прийшов сюди навчатися після них. 
Це Володимир Олександрович Данилишин, Петро Ва-
сильович Коцурак, Віктор Григорович Патлатюк, Олег 
Григорович Грисюк, Анатолій Васильович Черевик, Ві-
талій Болеславович Щербатюк, Роман Юрійович Ря-
занцев, Вадим Михайлович Войтенко, Володимир Во-
лодимирович Леонов, Михайло Ісаакович Аншин, Во-
лодимир Анатолійович Дяченко, Роман Миколайович 
Сердюк, Василь Васильович Мукоїд, Віктор Васильо-
вич Юкало, Оксана Федорівна Дяченко, Алла Петрів-
на Казакова, Олександар Валеріович Вольтріх, Євген 
Степанович Халупчак, та багато інших. 

день. Ми з оптимізмом дивимося у майбутнє!
45 – це досить солідний вік для навчального закладу, 

який відомий та популярний по всій Україні, та навіть за 
її межами, в першу чергу – своїми випускниками – про-
фесіоналами. 

Хочеш бути одним з них – приєднуйся до нашої 
великої дружньої родини. Тебе чекають незабутні 
та щасливі студентські роки, які ти проведеш у стінах 
нашої Альма – матері і Ти не пожалкуєш, що обрав цей 
шлях. Не пожалкуєш, як і тисячівдячних випускників. 
Бо деякі з них вже приводять до нас своїх дітей та на-
віть онуків. А батьки бажають своїм дітям тільки най-
кращого. 

Редколегія студентської газети «БАШТА» теж Вам 
цього бажає, і головне – зробіть правильний вибір. Не 
вірите надрукованому чи почутому – приїздіть до нас. 
Побачите все власними очима. Побачите навіть більше, 
адже об’єм газети не дозволяє умістити все, про що хо-
тілося б ще розповісти. А розповісти є про що… 



Що ж чекає молодь на вступі, які новації? Одразу за-
значу, що їх цьогоріч небагато, вони не зазнали карди-
нальних змін.

Прийом документів розпочнеться з 10 липня і три-
ватиме для вступників з базовою середньою освітою 
(9 клас) до 24 липня, а для вступників з повною серед-
ньою освітою (11 клас) до 01 серпня 2015 року.

Вступні випробування проходитимуть з 25 липня до 
01 серпня. Зарахування до технікуму на місця держав-
ного замовлення відбуватиметься до 08 серпня; за ко-
шти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 14 серпня.

У 2015 році заяви в електронному вигляді матимуть 
право подавати вступники, які бажають взяти участь у 
конкурсному відборі при вступі на навчання не тільки за 
освітньо-професійною програмою бакалавра, а й при 
вступі на навчання для здобуття освітньо – професійно-
го рівня молодшого спеціаліста на основі атестата про 
повну загальну середню освіту.

Рейтингові списки й накази на зарахування вступни-
ків 2015 року формуватимуться приймальною комісією 
з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. У 
цій системі може працювати будь-який абітурієнт, його 
родина і громадські спостерігачі.

Шлях до зірок 
Кожна людина протягом усього свого життя мріє 

досягнути поставленої мети та знайти свій шлях. 
Особливо це стосується молоді, адже навкруги 
стільки всього нового та непізнаного! Здавалося б, 
що перед Тобою відчинені всі двері. Але як не по-
милитися, адже в більшості випадків – це вибір на 
усе життя! Студенти, що навчаються в нашому ко-
леджі, перший правильний крок у цьому напрямку 
вже зробили, і жоден з них не шкодує про свій вибір. 

Але час не стоїть на місці. І нещодавні першокурсники скоро покинуть 
стіни рідної Альма-матер. Перед ними відкриються нові життєві обрії . І 
знову вони стоятимуть перед вибором – куди піти?

А Ви, шановні абітурієнти, маєте всі шанси стати членом нашої друж-
ньої студентської родини, і продовжувати  багаторічні традиції  нашого 
навчального закладу та гордо нести звання студента Барського коле-
джу транспорту та будівництва 
Національ ного транспортного уні-
верситету. 

Виберіть правильний шлях роз-
витку та самовдосконалення. Мож-
ливо, в цьому вам допоможе вста-
новлений біля навчального закладу 
вказівник? Хоч він має дещо жар-
тівливий зміст, але вже визнаний 
як один із найінформативніших в 
Україні за кількістю вказаних на-
прямків і найвищий. 

Тож хай щастить вам у виборі 
свого шляху, дорогі наші абітурієн-
ти, нехай кожен відшукає свій шлях 
до зірок!   

Поміж мільйонів думок,

І серед тисячі мрій

Я мав обирати одну,

Прошу лиш мене зрозумій.

Широкий і довгий шлях,

Що починався з стежок.

А було їх – аж через край:

Одна вела в рай, інша - в куток.

Від цього залежало все:

Щасливе майбутнє, чи, може, кінець.

Ретельно про це міркував я,

А потім пішов навпростець.

Хоч стежки там не було,

А я лиш топтав бур’яни,

Я йшов все вперед і вперед:

Подалі від горя стіни.

А далі побачив асфальт,

І білі смуги в рядок,

А знак на узбіччі сказав,

Що я все ж дійду до зірок!

Рязанцев Р.Ю., 

викладач БКТБ НТУ,

редактор газети «БАШТА»

Комп’ютерне забезпечення Барського 
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В Правилах прийому цього року урегульовано по-
рядок зарахування вступників на навчання за рахунок 
коштів фізичних і юридичних осіб. Для всіх ВНЗ Украї-
ни цей порядок узагальнено й уніфіковано, що урівнює 
права всіх абітурієнтів, які виявляють бажання навча-
тись за контрактом.

Оформлення контрактів на навчання розпочнеться 
лише після заповнення всіх місць державного замов-
лення.

На вакантні місця ліцензованого обсягу, які фінансу-
ються за кошти фізичних і юридичних осіб, у 2015 році 
може проводитись додаткове конкурсне зарахування 
тих, хто вступав до іншого вищого навчального закладу 
і не був зарахований за умови подання оригіналів до-
кументів.

Працюють підготовчі курси.
Зі всіх питань щодо вступу звертатись 

за адресою: 23000, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 7

Тел.: 8-043-41-2-23-51, факс: 8-043-41-2-16-14; 

http://bktbntu.com.ua;  

e-mail: barbktbntu@gmail.com

Крамар Г.В., заступник директора 

з навчальної роботи


