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вересня 2016 року в актовій залі Рівненського державного аграрного коледжу від-
булося святкування Дня Першокурсника відділення програмування.  

За програмою свята до студентської родини прийняли 63 студенти з поповнення та 
нового набору. Завідувач відділення Якимчук І. О. познайомила з традиціями та досяг-
неннями відділення за 15 років існування, розповіла про навчально-матеріальні базу від-
ділення та про викладацький склад, що забезпечують освітній процес на відділенні, ого-
лосила кращих студентів-програмістів.  

День першокурсника – це не просто свято. Це данина традиціям відділення програму-
вання Рівненського державного аграрного коледжу, якому в цьому році виповнюється 15 
років. Бути гідним наслідувачем цих традицій, бути гідним честі називатися студентом 
відділення програмування – ось головний девіз свята.  

Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ (MUFG) в 
Токіо Aldebaran Robotics 
презентували робота-
гуманоїда "Нао". 

Зріст "Нао" – 56 санти-
метрів. Він призначений 
для того, щоб бути поміч-
ником у домі.  

"Нао" пересувається, 
впізнає людей, чує та роз-
мовляє з ними. Робота 
розробляють для того, 
аби одного дня він став 
ідеальним помічником 
людини.  

"Нао" робить усе, про 
що його просять. Він мо-
же доглядати за будин-
ком, доки господарів не-
має, будити зранку на 
роботу, вчити дітей мно-
женню тощо.  

З 12 по 16 вересня 2016 року у коледжі було проведено 

тиждень програмування та інформаційних дисциплін: 

 День першокурсника  

 Представлення веб-сайту відділення програмування 

 Ярмарок «Рецепт з Інтернету» 

 Майстер-клас «Створення презентацій в середовищі Prezi» 

 Флеш-моб «Створи «хмару» 

http://prog-rdak.16mb.com/programist/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d0%b1-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%83-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f/
http://prog-rdak.16mb.com/programist/%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82-%d0%b7-%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%83/


 

вересня 2016 року, було представлено нещодавно 

створений веб-сайт відділення програмування. 

Презентація відбувалася в 16 аудиторії, на ній були при-

сутні всі викладачі відділення програмування, адже ця 

подія дійсно заслуговує на увагу, оскільки лише у відді-

лення програмування є свій власний сайт, нам є чим 

пишатися. 

При розробці сайту було докладено багато зусиль.  

Головну роль в цьому відіграв Масталярчук Євгеній 

Володимирович, спеціаліст другої категорії, інженер-

електронік. У коледжі працює з 2011 року. Викладає 

дисципліни: розробка веб-застосувань та  веб-дизайн. 

Самим цікавим є той факт, що він  є  випускником  на-

шого  коледжу 2009 року  за спеціальністю «Розробка 

програмного забезпечення». Робота викладача була ду-

же цікавою. Участь виклада-

чів дозволила зробити сайт 

наповненим та змістовним. 

Після тривалого тестування 

сайт буде розміщено на хо-

стингу та адміністровано. 

Як відомо, робота над хо-

рошим сайтом не закінчуєть-

ся ніколи…Як сказали самі творці сайту, він буду далі 

розвиватися і вдосконалюватись, невдовзі ми зможемо 

побачити там цікаву і корисну інформацію, як для студен-

тів нашого коледжу, так і для абітурієнтів. 

Викладачі інших циклових комісій нададуть свої мето-

дичні матеріали, що дозволить далі вдосконалювати сайт. 

Крім цього плануються вноситись ідеї студентських прое-

ктів, які будуть втілюватись на відділенні. 

Як кажуть у народі, краще один раз побачити, ніж сто 

разів почути. Тому раджу всім перейти на це посилання 

http://prog-rdak.16mb.com  і на власні очі побачити новос-

печений сайт. 

Цікаві факти 
 99 відсотків всіх програ-
містів це чоловіки і лише1відсо-
ток складають жінки. 

 Статистика показує що 
жінка програміст більш акурат-
ніше і уважніше, відноситься до 
програмного коду, ніж чоловік, 

проте їм не вистачає витримки, і часто вони зрива-

ючись йдуть з роботи. 
 День програміста - професійне свято програмістів, 

яке відзначають 256-го дня року (у високосний рік 
це 12 вересня, а у невисокосний — 13 вересня). Та-
ку нетрадиційну дату було вибрано через те, що 
256  - що відповідає кількості чисел, це — від 0 до 
255, які можна представити за допомогою одного 
байта, який складається з 8 бітів, що в свою чергу 
можуть мати значення 0 або 1, тобто - 28 випадків. 

 Перший працюючий програмований комп’ютер був 
створений в 1941 році. Комп’ютер, перші програми 
для нього і першу мову програмування 
«Планкалкюль» створив німецький інженер Конрад 
Цузе. 

Оголошення!!! 

В коледжі було прийнято рішення, про енерго-

зберігаючий ресурс, це стосується зменшення 

споживання енергії за рахунок використання 

меншої кількості енергетичних послуг.   



 

вересня 2016 року в рамках тижня 

програмування та інформаційних дисцип-

лін відбувся благодійний ярмарок «Рецепт 

з Інтернету» на другому поверсі, біля бу-

фету. 

За програмою заходів усі групи відді-

лення програмування продавали смаколи-

ки, приготовлені студентами за рецептами 

з Інтернету.У продажі були самі різні со-

лодощі: круасани, пончини, кекси , різне 

печиво,еклєри та багато чого іншого. Це 

доводить що представники нашого відді-

лення є майстрами на всі руки . 

«Це було незвичайно і дуже цікаво ! 

Адже раніше таких заходів в коледжі ніколи не проводи-

ли , ми надіємося , що це стане традицією.» 

Разом виручено кош-

тів на суму 1450 грн. 

Виручені кошти бу-

дуть перераховані у 

Клеванську спеціаль-

ну школу-

інтернат. Крім цього 

студенти і викладачі 

пожертвували іграш-

ки та книжки для  

Клеванської спеціаль-

ної школи-інтернату. 

Також було проведе-

но виставку тематич-

них газет та методич-

них матеріалів викла-

дачів, яка продемонструвала можливості використання 

інформаційних технологій студентами та викладачами 

коледжу.  

Важлива інформація! 

Дорогі студенти відділення! У цьому місяці було 

прийнято рішення, згідно якого кожного четверга 

буде здійснюватися генеральне прибирання комп'ю-

терних аудиторій.  

Графік чергування уже є!!! За ним щотижня при-

бирають студенти різних груп. Списки людей, які 

будуть брати в цьому участь складатимуть куратори 

і старости. До нього будуть входи-

ти :  

 порушники дисципліни 

 студенти, що запізнюються 

чи прогулюють пари.  

Ми просимо вас відвідувати пари 

з метою уникнення чергувань! 
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Жарти задніх парт  

Програміст дзвонить до бібліотеки: 

- Доброго дня, Катю можна? 

- Вона в архіві. 

- Розархівуйте її, будь-ласка, вона мені терміново потрібна!  

У чорному-чорному місті, на чорній-чорній вулиці, в чорному-чорному будин-

ку, в чорно-чорній квартирі сидять два 

чорних-чорних мужика і один каже другому: 

- Ніколи більше не буду сам заправляти картриджі!  

Та що там Wi-Fi! Моя бабуся ще бездротові праски пам'ятає!  Програміст після напруженого трудового дня залазить в холодильник, дістає 

пачку масла, читає на обгортці: "Масло вершкове. 72%". У голові швидка думка: 

"О! Скоро завантажиться!" Повертає масло в холодильник. Закриває дверцята.  

В коледжі продовжується тиждень циклової 
комісії програмування та інформаційних дисци-
плін. Заходи, заплановані на четвер 15 вересня 
2016 року були спрямовані на популяризацію 
сучасних досягнень в галузі ІТ-технологій. 

Студентами IV курсу відділення програму-
вання в 16 аудиторії був проведений майстер-
клас «Створення презентацій в середовищі Pre-
zi». Крук Максим, Поліщук Наталія, Мартинюк 
Наталія, відмінники навчання, використовуючи 
можливості мультимедійного обладнання ство-
рили і продемонстрували своїм колегам-
студентам випускних груп презентацію щодо 
роботи в середовищі Prezi. Дана робота охоп-
лювала покрокове створення нової презентації з 
використанням всіх прогресивних можливостей 
даного програмного середовища. Студенти та 
присутні викладачі мали можливість ознайомитись ще з одним програмним засобом створення сучасних презентацій. 

Викладачі циклової комісії під загальним керівництвом викладача Юпаткіної Н.Я. провели флеш-моб «Створи 
«хмару». Даний захід мав на меті ознайомлення викладачів коледжу з можливостями Google-технологій, а саме ство-
рення «хмари», розміщення на ній інформативних матеріалів, що дає можливість значно поліпшити наукову, навчально-
виховну діяльність як викладача, так і студентської молоді. 

Дата місяця 

13 вересня святкується - День програміста! 


