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Збори відділення 

8 лютого 2017 року відбулися збори відділення програмування ВСП «Рівненський 

коледж НУБіП України», де розглядався стан знань, умінь і навичок студентів відділен-

ня у І семестрі 2016-2017 навчального року. Завідувач відділення Якимчук І. О. пред-

ставила результати заліково-екзаменаційної сесії у порівнянні з такою ж сесією мину-

лого І семестру 2015-2016 навчального року. 

Якісна успішність студенів відділення програмування І-го семестру 

2016-2017 н.р. порівняно  з періодом І-го семестру 2015-2016 н.р. зросла 

на 1,86 %. Відвідування студентами занять покращилося на 0,28 %. 

Курс 
Кількість 

державників 

45% студентів-
державників 

1 група 2 група 3 група 

ІІ 20 9 5 4 - 

ІІІ 23 10 9 1 - 

IV 16 7+1 2 3+1 2 

Разом 59 27 16 9 2 

Рейтинг студентів відділення програмування 



Сила добра 
10 лютого 2017 року студенти та викладачі відділення програмування відвідали 

вечір авторських пісень талановитої Христини Панасюк під назвою «Сили добра» у 

МБК «Текстильник».  

Пісні Христини Панасюк уже завоювали шалену прихильність на Сході нашої краї-

ни, адже багато з них присвячені життю відважних захисників. У її арсеналі можна знай-

ти пісні про десантників, артилерію, окремі військові бригади, кохання, про війну та Ук-

раїну. Також , у Христини є пісні як на українській мові так і на російській і навіть одна 

на англійській.  

Гроші, виручені від продажу квитків, підуть на повний розрахунок за реанімобіль, 

техогляд, підготовку його до переобладнання. Автомобіль, на який збираються кошти, 

був представлений біля Текстильника. 

20 лютого - День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначається в Украї-

ні на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небе-

сної Сотні, встановлений указом Президента України 11 лютого 2015 року. 

Велика людська, громадянська і національна відвага, самовідданість, сила духу і 

стійкість громадян, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року 

— лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, 

європейське майбутнє України – у нашій пам’яті назавжди. 

День Героїв Небесної Сотні 



22 Pushup Challenge 

17 лютого 2017 року студенти та 

викладачі відділення програмування 

виконали 22 віджимання в рамках фле-

шмобу «22 Pushup Challenge» у підтри-

мку ветеранів, що повернулися із зони 

АТО та здорового способу життя.  

Флешмоб «22 Pushup Challenge» 

став наймасовішим заходом, що отри-

мав таку підтримку в суспільстві та ар-

мії. Це свідчить про те, що ми дійсно 

переймаємося долею українських вій-

ськових, що беруть участь у бойових 

діях та готові їх всіляко підтримувати. 

В Україні на початку 2017 року 

естафета набула масового характеру і 

до неї долучились представники вищо-

го політичного керівництва та військо-

вого командування держави.  

Слава Україні! 

День народження Лесі Українки 

До дня народження Лесі Українки 
(25 лютого 1871 р. – 19 липня 1913 р.) у 
бібліотечно-інформаційному центрі під-
готовлено перегляд літератури.  

Запрошуємо ознайомитись! 

Педагогічний семінар у НМЦ «Агроосвіта» 

22-23 лютого 2017 року НМЦ «Агроосвіта» 

відбувся педагогічний семінар «Інноваційна діяль-

ність викладача – ознака сучасної освіти» за учас-

тю методистів технікумів і коледжів Одеської об-

ласті. 

Для участі у семінарі були запрошені заступ-

ник директора з виробничої роботи Качановсь-

кий О. І. та завідувач відділення програмування 

Якимчук І. О. Учасникам семінару були запропо-

новані виступи на тему «Хмарні технології» в ін-

тегрованому навчанні як інноваційний метод фор-

мування професійних компетентностей під час 

підготовки фахівців». 
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Анекдоти задніх парт 

- Окей, гугл, як лягти спати раніше? 

-  404 Not Found  

Кнопка "Очистити Історію" в інтернет брау-

зерах врятувала більше сімей, ніж сімейні 

психологи. 

     

Google Apps і Microsoft Office 365 — хмарні платформи, орієнтовані на бізнес. 

Але тут і закінчується схожість, особливо в галузі демографічних характеристик ко-

ристувачів. Як показує аналітика BetterCloud, опросивших 1500 ІТ-професіоналів у 

53 країнах, аудиторія Google Apps молодше, і компанії, в яких вони працюють, віком і 

менше. Користувачі Office 365, з іншого боку, частіше є компаніями, заснованими ра-

ніше і мають більш зрілу ІТ-інфраструктуру.   

Качановський О. І. розповів про 

використання сервісу Google maps, 

який задіяний у навчальному порталі 

для студентів спеціальності «Геодезія 

та землеустрій».  

Якимчук І О. поділилась досвідом 

про впровадження хмарних сервісів Of-

fice 365 та Google у навчальний процес 

та проведення семінару-практикуму для 

викладачів коледжу, які також застосо-

вують «хмари» під час викладання дис-

СВЯТКУЄМО МАСЛЯНУ 

Неможливо уявити собі завершення зими без тради-

ційного масляного тижня, за який можна встигнути 

з’їсти таку кількість смачних млинців, що на весь 

рік вистачить. Масляна (або Масниця) символізува-

ла прихід весни та пробудження природи.  

В цей день вшановували Сонце, яке несло тепло і пробуджувало природу, тому й 

готували жертовний хліб, схожий на це небесне світило – млинець. В наш час свят-

кування не має чіткої дати, адже залежить від найголовнішого християнського свя-

та - Великодня та передує семитижневому посту. Щороку Масляна в Україні при-

падає на різний час. Вона відзначається рівно за тиждень до Великого Посту. У 

2017 Масляна в Україні святкується з 20 по 26 лютого. 

http://blog.bettercloud.com/google-apps-vs-office%20365/
http://www.uamodna.com/articles/velykodni-cikavynky/

