
12 жовтня 2016 р. в ВСП РК НУБіП відбувся легкоатлетичний крос.  
Кросовий біг - найдоступніший вид легкої атлетики, який  користується популярні-

стю серед молоді та людей старшого віку, одне з найбільш поширених легкоатлетич-
них змагань.  

Біг проводиться на відкритому повітрі, тож свіжий подих молодої зелені й непере-
рвна зміна вражень сприятливо діють на нервову систему, підвищу-
ють тонус організму. Боротьба учасників за перемогу розгорнулася за 
активної підтримки вболівальників. Це зробило змагання цікавим та 
захоплюючим видовищем. За підсумками заліку відділення програ-
мування посіло 3 місце.  

Вітаємо переможців та бажаємо успіхів у навчанні та подальших 
спортивних здобутків! 

Випуск № 7      31.10.2016 р 

MONITOR 

Події місяця: 
 Легкоатлетичний крос 
 День захисника України 
 Фотографування груп 
 Анкетування студентів 
 Контрольні роботи 
 Група аналізу відділення 
 Батьківські збори 



13 жовтня 2016 року у 43-П 
групі відділення програмуван-
ня куратором групи Куделею 
Оксаною Олексіївною була 
проведена відкрита виховна 
година до Дня захисника Ук-
раїни, річниці створення укра-
їнського козацтва та УПА на 
тему: «УПАВ ГЕРОЙ ЗА РІД-
НУ ЗЕМЛЮ»  

   14 жовтня відбулося святку-
вання дня захисника України - 
свято, що відзначається в Україні 
у день святої Покрови Пресвятої 
Богородиці водночас з Днем 
Українського козацтва. Свято 
встановлене указом Президента 
України Петра Порошенка з ме-
тою вшанування мужності та ге-
роїзму захисників незалежності і 
територіальної цілісності Украї-

ни, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміц-
ненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськос-
ті. Цим же указом скасовано указ Президента України Леоніда Кучми 1999 р., 
яким встановлювалося свято - День захисника Вітчизни, що відзначалося щоріч-
но 23 лютого.  

Регіональна олімпіада ТНЕУ 
6 жовтня 2016 року на базі ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» прово-

дилася регіональна олімпіада з інформатики та обчислювальної техніки предста-
вниками Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ). 
Призери цієї олімпіади отримали рекомендації, за якими вони мають право поза-
чергового зарахування до Університету на 
факультет комп’ютерних та інформаційних 
технологій (КІТ) за умови подання в уста-
новлені терміни до приймальної комісії за-
кладу необхідних документів. 

В олімпіаді взяли участь 50 студентів від-
ділення програмування, 46 з яких отримали 
рекомендації. 



   На відділенні було проведено анкетування серед студентів. За мету бу-
ло взято дізнатися про ставлення студентів до предметів профільного 
спрямування. Також  були питання щодо того як викладаються ці дисци-
пліни, а саме - чи вистачає інформації, що дає викладач, чи багато тем 

виносить на самостійне вивчення, як викладач ставиться до студентів і подібні 
питання. Результати анкетування чекайте в наступному номері. 

   Незадовго до групи аналізу на відділенні програмування були 
проведені експрес контрольні. Метою було визначити, як студен-
ти засвоїли матеріал за вересень і жовтень та оцінити їх рівень 
знань. По результатам  цих експрес - контрольних було визначе-

но студентів, які йдуть на групу аналізу. 

Приємна новина 
Збірна команди коледжу з шашок «64» виборола 

бронзу на Чемпіонаті м.Рівне серед вищих навчаль-
них закладів I-II рівня акредитації. Наші вітання!  

Група аналізу 
26 жовтня 2016 
року відбулася 
група аналізу ус-
пішності студен-
тів відділення на 

яку було викликано 45 
студентів різних курсів. 

“Боржникам” був від-
ведений термін до 1 лис-
топада ліквідувати забор-
гованість з навчальних 
дисциплін та відпрацю-
вати пропущені заняття! 

Чистий четвер!!! Участь взяли студенти, які регулярно прогулю-
вали і спізнювалися на пари! 



29 жовтня 2016 року, в актовій залі коледжу були проведені батьківські 
збори на відділенні програмування.  

Були розглянуті наступні питання: 
 Організаційна частина роботи відділення у коледжі. 
 Правила внутрішнього розпорядку для студентів. 
 Результати проведення групи аналізу успішності студентів відділення за резуль-

татами проведення КР, анкетування щодо вивчення дисциплін, модулів. 
 Перспективи ступеневої освіти у базовому ВНЗ – НУБіП та ТНЕУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ба-
тькам були роздані буклети про відділення: 
 навчально-матеріальна база, 
 ступенева освіта, 
 посади, які можуть займати випускники, 
 контакти: телефон, пошта, адреса сайту. 

 

 

Група Куратор Кількість студентів Кількість батьків 

21-П Юпаткіна Н. Я. 28 20 

22-П Матвійчук Т. А. 27 21 

31-П Сорока М. В. 27 8 

32-П Капітула І. К. 29 23 

41-П Хрипа Ю. В. 21 8 

42-П Петрук Г. М. 23 12 

43-П Куделя О. О. 24 10 

Разом 179 102 

В коледжі проходило фотографування 
груп. Для наших студентів, це вже не новина 
адже таке дійство вже стало традицією коле-
джу. За словами завідувача по виховній робо-
ті, Олександра Григоровича, дані фотографії 
зберігаються в літописі коледжу. На випуск-
ному, для всіх випускних груп монтується 

відео з цих фотографій, і студенти зга-
дують якими вони прийшли в наш за-
клад, ще зовсім зеленими і недосвідченими, а покидають вже молодими 
спеціалістами, впевненими в собі. 

Анекдоти задніх парт 

Нікого робота 
програми не 
дивує так часто, 
як її творця!  

Коледж програмістів. Викладач каже до студентів: 
— Наш коледж не тільки навчає, але й рятує багато людсь-
ких життів! 
— ? 
— Це тому, що такі ідіоти, як ви, не йдуть у медичний!  

Робота програміста й шамана має 
багато спільного – обидва мурмочуть 
незрозумілі слова, виконують незро-
зумілі дії й не можуть пояснити, як 
воно працює.  
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