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 17 листопада 2017 року до Міжнародного дня 

студентів на відділенні програмування пройшов кон-

курс «Краща група відділення». 

 Конкурс на кращу студентську групу відділення 

проводиться з метою стимулювання пізнавальної дія-

льності студентів та формування у них активної жит-

тєвої позиції. 

 Після конкурсу заступник директора з виховної 

роботи Талімончук О. Г. назвав групи та оголосив номінації, в яких вони здобули перемогу 

та вручив дипломи: СКРОМНА ГРУПА – номінована 32-П; ВИНАХІДЛИВА ГРУПА – но-

мінована 21-П; ДРУЖНА ГРУПА – номінована – 22-П; КРЕАТИВНА ГРУПА – номінована 

– 31-П; ПРАЦЬОВИТА ГРУПА – номінована – 42-П; КРАЩА ГРУПА – номінована – 41-П. 

Оксана Куделя 

 Група, що має великий потенціал у майбутньо-

му, жагу не тільки до навчання а й до студентського 

безтурботного життя. Група, яка складається з різних 

людей, характерів та поглядів. Староста групи Довго-

рукий Андрій зміг знайти підхід до кожного студента 

і тому користується, великою повагою і знається на-

дійністю та відповідальністю. Конкурс на найкращу 

групу відділення пробудив бажання показати себе та-

кими, якими ми є, не приховуючи цього. Великий вклад у цей конкурс зробив Андрій Дов-

горукий. Як справжній лідер, зміг зацікавити наш колектив цим конкурсом, і тому вся група 

відкликалась показати себе справжніми. Дії придумувались на ходу, ніякі емоції не були на-

граними. На відео, ми були такими як кожен проведений день разом у коледжі. Дякуючи Се-

менюку Владиславу, його підтримці та щирості слів, ми знімали відео з першого кадру. Те-

рещеня Віталій відзначився креативністю у цьому конкурсі. За допомогою Photoshop 

«створив» студентів у жорстких реаліях життя. Дякуючи, його хорошому гуморі, всі студен-

ти сприйняли це несерйозно, тому ніхто не образився на Віталія.  

 Я дуже рада, що навчаюсь саме у цій групі. Вона особлива, старанна та відповідальна. 

Оксана Журик 



 27 жовтня 2017 року з ініціативи 

завідувача відділення програмування 

Якимчук Ірини Олександрівни відбулася 

зустріч викладачів та студентів нашого 

закладу з учнями НВК «Рівненська ЗОШ 

І-ІІ ступенів № 26» у межах уроку з пре-

дмету «Географія», який веде вчитель Ру-

дьо Олена Вікторівна.  

 Для учнів Ірина Олександрівна 

провела оглядову екскурсію базою коле-

джу, кабінетами та лабораторіями спеціа-

льності «Інженерія програмного забезпе-

чення». Після відвідування бібліотечно-

інформаційного центру коледжу учням 

було вручено солодкі подарунки. 

 Дякуємо Рудько Олені Вікторівні за підтримку ініціативи проведення екскурсії до на-

шого коледжу. 

 Після цієї зустрічі школярам дуже сподобався заклад тому з ініціативи завідувача від-

ділення програмування Якимчук Ірини Олександрівни було вирішено провести ЗИМОВУ 

ШКОЛИ З ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ для учнів закладів загальної середньої освіти м. 

Рівне та Рівненського району.   

 Ірина Якимчук 

 31 жовтня 2017 року у Рівненській гімназії 

«Гармонія» Рівненської міської ради відбулося шкіль-

ного методичного об’єднання предметів природничо-

математичного циклу. На засідання було запрошено 

викладача програмування та природничих дисциплін 

ВСП «РК НУБіП України» Юпаткіну Наталію Яро-

славівну. Вона дала майстер-клас «Створення анкетних 

(тестових) форм за допомогою хмарних сервісів», з ме-

тою підвищення педагогічної майстерності вчителів.  

Наталія Юпаткіна 



 9 листопада 2017 року, у День української 

писемності та мови, проводився XVII Всеукра-

їнський радіодиктант національної єдності. Ме-

та цього диктанту – пропагування грамотності, 

підтримки і розвитку державної мови як духов-

ного потенціалу нації, виховання і високої мов-

ної культури. Радіодиктант транслювався в 

ефірі Першого каналу Українського радіо.  

 24 студенти 31-П групи взяли участь у на-

писанн диктанту у 51 кабінеті в он-лайн режи-

мі. Також студенти ІІ-го курсу (10 чоловік) при-

єдналися до коледжівського написання радіоди-

ктанту у 16 кабінеті. Сприяли проведенню радіодиктанту Царук Василь Юрійович, заступ-

ник директора з навчальної роботи, викладачі української мови Кристопчук Тетяна Євгенів-

на, доктор педагогічних наук, Сорока Мирослава Василівна, куратор 41-П групи. 

Владислав Семенюк 

04 листопада 2017 року, у суботу, в актовій залі коледжу 

відбулися батьківські збори відділення програмування. Ор-

ганізатором батьківських зборів була завідувач відділення 

програмування Якимчук Ірина Олександрівна. Крім цього, 

на збори були запрошені заступник директора з виховної 

роботи Талімончук Олександр Григорович, куратори та 

викладачі навчальних груп відділення. 

З батьками обговорювалися наступні питання: 

1. Організація освітнього процесу на відділенні коледжу. 

2. Правила внутрішнього розпорядку для студентів. 

3. Про проведення ЗНО та ДПА у 2018 році. 

4. Результати проведення групи аналізу успішності студентів відділення за результатами 

проведення контрольних зрізів знань, анкетування щодо викладання навчальних дисциплін. 

5. Курсова робота, виробнича практика та дипломна робота – як результат підготовки про-

грамістів до реальних умов роботи на підприємствах. 

6. Перспективи ступеневої освіти у базовому навчальному закладі – НУБіП України. 
Вадим Трофимчук 
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16 листопада 2017 року на базі коледжу відбулась 

олімпіада з програмування для студентів 4-го курсу спе-

ціальності «Розробка програмного забезпечення». Ор-

ганізатором олімпіади виступив факультет інформацій-

них технологій НУБіП України. Всього у змаганнях взя-

ли участь 23 студента відділення програмування. 

 Для проведення заходу у нагоді стали сучасні ди-

станційні технології. Було організовано он-лайн транс-

ляцію, під час якої з вітальним словом до студентів зве-

рнулась декан факультету інформаційних технологій 

Глазунова Олена Григорівна. Учасники олімпіади отри-

мали завдання, які складались з трьох рівнів складнос-

ті. Перший рівень включав тестові теоретичні завдання. 

Другий включав завдання практичного застосування 

мов програмування. Третій рівень містив творче завдан-

ня розв’язання алгоритмічних задач. 

Світлана Ткачук 

 

 17 листопада 2017 року пройшла настановна кон-

ференція для проходження виробничої технологічної 

практики студентами IV-го курсу спеціальності 

«Розробка програмного забезпечення». 

 Метою технологічної практики є закріпити та по-

глибити теоретичні знання, які отримали студенти у 

процесі вивчення спеціальних дисциплін, ознайоми-

тись безпосередньо на підприємстві з виробничими 

процесами, дослідити підприємство з метою виявити 

неавтоматизовані процеси. Завданням технологічної 

практики є застосувати набуті знання та навички в умовах реальної професійної роботи 

Тетяна Матвійчук  


