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25 травня 2018 року Національний університет біоресурсів і природокористування урочисто
святкували 120 років від дня заснування одного з
провідних навчальних закладів нашої держави.
Впродовж цього урочистого дня відбулося багато
заходів: святкові зустрічі із випускниками, роботодавцями, знайомство гостей з університетом, закриття Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого
розвитку
третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя», у
якій 10 викладачів нашого коледжу взяли участь,
засідання Ради ректорів агробіологічних закладів
вищої освіти, присвячене розвитку аграрної освіти України та святкуванню 120 річниці університету, відкриття пам’ятників видатним науковцям
на Алеї слави університету.
Ірина Якимчук, завідувач віддлення програмування

8 травня 1945 року стало днем остаточної перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, коли Німеччина підписала акт про беззастережну капітуляцію. На згадку
про цю історичну подію в багатьох країнах світу щорічно 8 травня відзначається День
пам'яті і примирення. До 60-го ювілея Перемоги у Другій світовій війні в 2004 році
Генеральною асамблеєю ООН була прийнята Резолюція про встановлення Днів пам'яті і примирення 8 і 9 травня на честь героїв, які віддали свої життя в боротьбі з нацистською Німеччиною в 1939-1945 рр. Всім країнам в складі організації було запропоновано в
один або обидва з цих днів проводити меморіальні заходи і почитати жертв Другої світової
війни. При цьому, Резолюцією визнається, що
кожна держава може також встановлювати свої
Дні Перемоги і визволення.
Олена Присяжнюк, викладач

12-13 травня 2018 року пройшов 30ти годинний агрохакатон для студентів –
Student Agritech Challenge, який відвідав
студент нашого коледжу 41-П групи відділення програмування Гребініченко Євген.
Хакатон організовував МХП СТАРТ, за підтримки Radar Tech, Agrohub та DG Hack і
відбуватиметься в інноваційному просторі
UNIT.City.
Формат хакатону обраний не дарма,
адже головна мета – стимулювати креативну
молодь вирішувати завдання та виклики аграрного сектору. За найбільш продуктивну ідею головний приз – команда-переможець
поїде в один з інноваційних технологічних парків Ізраілю та робочі місця в «МХП Агроіндустріальний холдинг».
Євген Гребініченко, студент 41-П гпрупи

17 травня у ВСП «РК
НУБіП України» відзначили
День вишиванки. Студенти та
викладачі підтримали запропонований відділенням програмування дрес-код дня.
У рекреації другого поверху відбулася виставка вишиванок та презентація в якій
студенти проаналізувавши старовинні та сучасні зразки вишивок, умовно склали атлас
регіонів України за типовими
для них візерунками, орнаментами і символами, техніками і
кольорами.
Коледж замайорів інформаційними листами з
різнобарвними візерунками української вишивки
та історією їх виникнення. Проведення такого свята продемонструвало, що студенти та викладачі коледжу відчувають себе справжніми патріотами української історії та налаштовані на збереження культури, звичаїв й традицій свого народу.
Ірина Якимчук, Оксана Куделя

23 травня 2018 року пройшла VI підсумкова студентська конференція за результатами проходження переддипломної
практики студентами IV курсу спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».
У ході конференції перед студентами відділення виступити представники таких провідних ІТ-компаній міста як
SELECTO, SoftServ та SpLynx.
Познайомивши студентів з принципами роботи компанії, представники фірм
закликали познайомили студентів з основними тенденціями розвитку ІТ-бізнесу в Україні та визначив місце інформаційних технологій в українській економіці вцілому.
Після цього доповідали студенти IV курсу за результатами проходження переддипломної практики. З доповідю на тему
"Тестування та дослідна експлуатація програмного продукту" виступив Гребінніченко
Євген в якій розглянув теоретичні та практичні аспекти тестування веб-сайту як заключного етапу розробки веб-сайту, що виконує важливу роль в процесі створення високоякісного проекту. Загалом, усі учасники
конференції отримали позитивні враження
від участі: студенти набули нових знань,
практичного досвіду та мотивацію працювати; викладачі – можливість поспілкуватися з
практиками.
Олена Присяжнюк, викладач

25 травня 2018 р. у Клеванській спеціальній школі-інтернат для дітей з вадами
зору відбулося свято останнього дзвоника, на яке було запрошено ВСП «РК НУБіП
України».
У коледжі було організовано збір коштів для благодійної акції «Допоможи сиротам». На зібрані кошти було придбано святковий
одяг для учня школи-інтернату Ільяши Дмитра.
Школу-інтернат відвідали викладач Куделя О. О.
та студенти коледжу:
Журик Оксана, 31-П група,
Семенюк Владислав , 31-П група,
Кочубей Віталій, 32-П група,
Фесюк Дмитро, 32-П група,
Олексійчук Ілля, 11- П група,
Бондар Віта, 31-Д група.
Оксана Журик, студентка 31-П групи

29 травня 2018 року у співпраці викладачів Вернюка Назарія та Куделі Оксани
відбувся захід-презентація «Церкви Рівного».
Кожен народ має свою духовну спадщину, яку залишили йому у спадок попередні покоління, і чим більша його духовна скарбниця, тим духовно багатший народ.
Духовна культура була і залишається однією з головних рис, котрі визначають ідентичність народу, його самобутність і неповторність. Для українців упродовж віків носієм такої культури, середовищем, де продукувались моральні
цінності, світоглядні орієнтири була Православна церква. Студенти відділення програмування ознайомилися з історією храмів міста Рівного. Розповідь була спрямована
на надання нових результатів, нової інформації з конкретного, досить вузького, практичного аспекту теми.
Назарій Вернюк , викиладач

29 травня 2018 року студенти
11-П групи з куратором групи Куделею Оксаною Олексіївною були запрошені на екскурсію в провідну
українську ІТ компанію SoftServe.
SoftServe (СофтСерв) – провідна українська ІТ компанія, що
працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг.
Головні офіси компанії знаходяться у Львові та Остіні (штат Техас, США), понад 5000 працівників
працюють у європейських та американських офісах компанії. SoftServe є однією з
найбільших компанії-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить в трійку найбільших аутсорсингових компаній України.
Оксана Куделя, викладач
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