
 1 вересня 2017 року у ВСП “Рівненський коледж НУБіП України”  були про-
ведені урочистості з нагоди Дня Знань та початку нового навчального року.  

 Заступник директора з навчальної ро-
боти Царук В. Ю. зачитав вітання від дирек-
тора коледжу, Заслуженого працівника осві-
ти України Корсуна Я. П., який щиро поба-
жав студентам, викладачам, щоб новий 2017
-2018 навчальний рік приніс багато цікавих 
зустрічей, відкриттів та перемог на благо на-
шого коледжу, в ім’я щасливого європейсь-
кого майбутнього нашої України! 

Цей навчальний рік особливий для на-
шого закладу – рівно 65 років назад, у дале-
кому 1952 році, розпочала свою діяльність 
однорічна школа бухгалтерів колгоспів, на базі якої було створено наш коледж. Бага-
то змін відбулося за ці 65 років – змінювалися покоління викладачів та студентів, по-
стійно оновлювалася навчальна база, але незмінним залишався високий потенціал 
коледжу. У червні 2017 року отримали путівку у самостійне життя 356 випускників, 
які без сумніву, стануть висококваліфікованими фахівцями і справжніми патріотами 
України, успішно проведено вступну кампанію і нашу коледжівську родину попов-
нило 340 студентів. 

Олександр Талімончук 
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13 вересня 2017 року у коледжі відбулась 
студентська конференція. Делегати від усіх 
відділень обговорювали важливі питання дія-
льності органів студентського самоврядуван-
ня у коледжі. На конференції обрано новий 
склад студентської ради коледжу. З відділен-
ня програмування до її складу увійшли: 
· Герус Юлія – студентка 32-П групи; 
· Довгорукий Андрій – студент 31-П групи. 

Ігор Кунах 



З 11 вересня у ВСП “Рівненський коледж НУБіП України”  в рамках тижня програ-
мування та інформаційних дисциплін відбулися наступні заходи: 
 презентація на тему “Електронні гроші” 
 виставка фотоколажів “Літо програміста”  
 благодійний ярмарок “Кулінарні лайфхаки” 
 інсталяція “Людство і технічний прогрес”  
 святковий концерт “День першокурсника” 

Тетяна Матвійчук 

 У рамках анонсу тижня програмування 
та інформаційних дисциплін “ІТ-світ” у рек-
реації ІІ поверху ВСП “Рівненський коледж 
НУБіП України” студенти четвертого курсу 
відділення програмування 41-П групи Хомич 
Олександр, Ульчак Олег, Гребініченко Євге-
ній, Мусійчук Максим представили презента-
цію “Електронні гроші”, в якій розкрили мо-
жливості використання криптовалюти. 

 Крім цього, студенти та викладачі 
коледжу ознайомилися з експонатами 
виставки фотоколажів “Літо програміс-
та” та тематичних газет, які підготували 
студенти спеціальності “Інженерія про-
грамного забезпечення” 

Наталія Юпаткіна 

Сьогодні 13 вересня 256-ий день у році, а отже 
– твій день – студент-програміст! Число дуже симво-
лічне, адже, 256 – це 2 у восьмому степені, тобто, та-
ка кількість різних значень, якою можна виразити во-
сьмирозрядний байт. 

Тож, отримуй 2 у 8 степені побажань і ще наба-
гато більше! 

Бажаємо зробити справжній прорив у програ-
муванні, створюючи нові та корисні програмні про-
дукти! Нехай натхнення та впевненість у власних си-
лах ніколи не залишають, професійний шлях буде ус-
пішним та безхмарним, а коди пишуться легко та безпомилково! 

Ірина Якимчук  



 13 вересня 2017 року в актовій залі 
коледжу відбувся концерт “День першокур-
сника” присвячений Дню програміста. 
Концерт підготували студенти відділення 
програмування та викладачі Куделя О. О., 
Юпаткіна Н. Я. За програмою свята до сту-
дентської родини прийняли 65 студентів з 
поповнення та нового набору.  
 Завідувач відділення Якимчук І. О. 
познайомила з традиціями та досягненнями 

відділення за 16 років існування, розповіла про навчально-матеріальні базу відді-
лення та про викладацький склад, що забезпечують освітній процес на відділенні, 
оголосила кращих студентів-програмістів. 

Оксана Куделя, Наталія Юпаткіна 

12 вересня 2017 року в рамках тижня програ-
мування та інформаційних дисциплін відбувся 
благодійний ярмарок “Кулінарні лайфхаки” у рек-
реації другого поверху. 

За програмою заходів вісім груп відділення 
програмування продавали смаколики, приготовле-
ні студентами власноруч. За традицією виручені 
кошти будуть перераховані у Клеванську спеціа-
льну школу-інтернат для дітей з вадами зору. 

Разом виручено коштів на суму  1958 грн. Найбільшу суму зібрали студенти 31-
П групи - 426 грн., далі були студенти 11-П групи, які зібрали 364 грн., і замикають 
трійку студенти 12-П групи - 268 грн. 

Оксана Куделя 

 Завідувачем відділення програмування 
Якимчук І. О. було запропоновано навчаль-
ним групам показати інші професії у своєму 
баченні. 
 Представники кожної групи представи-
ли назву інсталяції та мотивували предмети, 
задіяні в інсталяції. 

Ірина Якимчук 



20 вересня відзначався Міжнародний день 
студентського спорту. Це свято було започатко-
вано Генеральною конференцією ЮНЕСКО за 
ініціативи міжнародної федерації студентського 
спорту 25 січня 2016 року. 

Долучився до святкування і колектив фізич-
ної культури ВСП “Рівненський коледж НУБіП 
України”. 20 вересня 2017 року було проведено 
спортивне свято серед студентів загальноосвітнього відділення. В змаганнях взяли 
участь 260 студентів. 

Бронзовими призерами змагань з міні футболу та швидкісних шахів – стала 
команда 11-П групи. 

Валерій Дячук 

 У першу неділю жовтня Україна вшановує усіх тих, 
кого об’єднує головна мета - допомагати молоді пізнати на-
вколишній світ, здобути необхідні фахові знання, набути 
моральні й духовні цінності. 

З нагоди Дня працівників освіти 28 вересня 2017 року у 
коледжі відбулися урочистості, на яких лунали слова щирої 
вдячності викладачам за високий професіоналізм. 
 Концертна програма, підготовлена студентською ра-
дою коледжу, сприяла гарному святковому настрою викла-
дачів.  

Олександр Талімончук 
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