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4 березня 2017 року у Національному університеті водного гос-
подарства та природокористування пройшла олімпіада з програму-
вання, організаторами якої були такі відомі ІТ-компанії: Selecto IT 
Company, SoftServe та SoftGroup. 

Учасники олімпіади повинні були виконати 10 завдань за 4,5 го-
дини.  

В олімпіаді взяли участь 80 студентів з різних навчальних закладів, серед яких і 
студент відділення програмування – Яблонський Володимир Юрійович, який зайняв 
23 місце.                                                                                        Наталка Поліщук, 42-П             

« Ім’я Великого Кобзаря є уособленням непереборної волі, сили 
духу, пророчого дару. Поетична спадщина Шевченка – це чисте 
джерело, що живить цілі покоління. Нам сяє зоря поетових ідеа-
лів: Україна, Мати, Воля, Правда, Істина, Любов». 

   Серед безсмертних класиків літератури ім’я Шевченка стоїть по-
ряд з такими титанами думки і слова, як Гомер, Шекспір, Пушкін, Ге-
те, Байрон, Бальзак, Гюго, Міцкевич, Руставелі та багато інших, чиї 
твори стали надбанням усього передового людства.  

   Постать Великого сина української землі є взірцем розвитку ідеї 
національної єдності. Саме його твори переконують, що сила будь-якого народу у йо-
го єдності, у повазі до інших народів та в палкому прагненні жити в мирі та злагоді. 

Мирослава Сорока 

      Володимир Івасюк – один із творців української естрадної му-
зики, той, хто за своє коротке життя написав більше ста пісень 
мовою держави, яка ще не існувала на карті, але була викохана і 
виплекана у його серці. Професійний медик, скрипаль, чудово 
грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої 
пісні. Неординарний живописець. Митець, який надто любив Ук-
раїну у піснях і за це поклав своє життя…   
Мистецьке дійство, присвячене річниці з Дня народження одного 

із найвидатніших українських музикантів Володимира Івасюка пройшло у МБК .  
У Рівному побували рідні сестри легендарного Володимира Івасюка Оксана Іва-

сюк та Галина Криса (Івасюк) з чоловіком Любомиром Крисою – відомим львівсь-
ким фотомитцем, автором фотоальбому «Вернись із спогадів… Володимир Івасюк». 

Оксана Куделя  



З метою розвитку творчих та інтелектуальних здібностей студентів, створення 
умов для самореалізації особистості, естетичного виховання молоді, у відповідності 
до комплексного плану виховної роботи та плану роботи студентської ради 09 березня 
2017 року у коледжі було проведено традиційну конкурсну програму «Панна весна 
2017».   

Кожен виступ конкурсанток вражав своєю неповторністю і особливим шармом. 
Глядачі захоплено вітали оригінальні номери Жуковської Вероніки, виконавську майс-
терність Федорук Софії, граціозність та витонченість Воробйової Оксани, оригіналь-
ність та стильність Ткачук Світлани, душевність та ніжність Журби Софії.  

Катерина Уїздовська 
 

16 березня 2017 р. у методичному кабінеті коледжу було проведено атестацію пе-
дагогічних працівників 

Атестаційною комісією було атестовано 5 викладачів циклової комісії програму-
вання та інформаційних дисциплін. Результати атестації такі: порушити клопотання 
перед атестаційною комісією Міністерства освіти і науки України про присвоєння 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» Хрипі Маріанні Володимирівні. 
Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Куделі Оксані Оле-
ксіївні та Фесенку Вадиму Олександровичу; присвоєно кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст другої категорії» Кунаху Ігорю Сергійовичу та Сабадишину Віталію Рос-
тиславовичу.  

Ірина Якимчук 

Підтримуємо хворих студентів відділення та всього коледжу 
Організувано збір коштів на лікування Романцева Романа який знаходиться у край 

важкому стані; студента 22-П групи Погрибного Артема, який лікується від онкоза-
хворювання; Кедися Дмитра з 21-П групи якому не можуть встановити діагноз. Також 
прийняли участь в благодійній акції, яку провели студенти технічного відділення.   

Бажаємо здоров'я та швидкого одужання !!! 



15-16 березня 2017 року в ДЮСШ № 2 відбувся 
Чемпіонат м. Рівне з плавання. У складі збірної 
ВСП «Рівненський кооледж НУБІП України» наші 
хлопці: Кондратюк Олександр (42-П), Приганович 
Артем (31-П), Лазарчук Віктор (21-П), Саєнко Ма-
ксим (12-П), вибороли І місцем серед ВНЗ І-ІІ рів-
нів акредитації м. Рівне!!!  

 
 
 

Людмила Бойко, Антон Рафальський 

21-22 березня 2017 року відбули-
ся фінальні змагання з вільної боро-
тьби серед команд аграрних вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівнів ак-
редитації. Команда коледжу вдало 
виступила і посіла ІІ загальнокома-
ндне місце серед 13 команд і 
91 учасника.  

Одним з членів збірної коледжу 
з вільної боротьби був студент 32-П 
групи Крук Денис, який зайняв ІІІ 
місце у ваговій категорії 120 кг.  

28 лютого – 02 березня 2017 року в Глухівському агротехнічному інституті відбу-
лися фінальні змагання з настільного тенісу Всеукраїнських спортивних ігор серед 
студентів аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Команда коледжу, у склад якої входив 
студент 32-П групи Мовчанюк Дмитро, посіла 8 місце із 16 команд.  

 
 
 
 
На Всесвітньому економічно-

му форумі в Давосі були названі 
10 професійних навичок, які бу-
дуть актуальні через 5 років.  

Якщо не знаєте, що вивчати, 
то вивчайте людей та їхні потре-
би, а також тренуйте свій мозок 
для складних когнітивних за-
вдань. По-моєму, це здорово! На-
решті приходить час, коли сам 
Чоловік, його емоції, мотивації і 
розвиток стає головним в нашо-
му світі.  

   22 березня 2017 року у Сарненському педаго-
гічному коледжі РДГУ відбувся ІІ етап (обласний) 
X Всеукраїнської олімпіади з інформатики та ком-
п’ютерної техніки. 

    У олімпіаді взяли участь 14 вищих навчаль-
них закладів І-ІІ рівня акредитації Рівненської об-
ласті. Минулого року участь у олімпіаді взяли 20 
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. 

   Олімпіада складалася з двох частин: вико-
нання тестових завдань та практичних завдань. 
Журі у складі викладачів, які супроводжували 
студентів, перевіряли роботи учасників. Від ВСП 
«Рівненський коледж НУБіП України» учасником 
був студент відділення програмування 21-П  гру-
пи Зима Назар Русланович, який посів сьоме міс-
це (викладач – Петрук Ганна Миколаївна). 

Назар Зима, Ганна Петрук 



26 березня 2017 року у ВСП 
«Рівненський коледж НУБіП Украї-
ни» відбувся День відкритих дверей. 

В актовій залі навчального корпусу 
зібралися майбутні абітурієнти з Рівнен-
щини та інших областей України. Багато 
вступників прийшли з батьками. 

Присутніх привітав директор коле-
джу, Заслужений працівник освіти України Корсун Ярослав Петрович, який зазначив, 
що ВСП «Рівненському коледжу НУБіП України», який є одним з провідних вищих 
навчальних закладів України, у жовтні 2017 року виповнюється 65 років.       

 Також Ярослав Петрович розповів історію коледжу, яка розпочалася з 1952 року.  
  Після виступів абітурієнтам та їхнім батькам, було запропоновано ближче позна-

йомитися з спеціальностями та переглянути презентації про відділення, які є в нашо-
му коледжі. Зокрема, на відділення програ-
мування прийшло 35 гостей, яким завіду-
вач відділення Якимчук І. О.  Детально ро-
зповіла про навчання за спеціальністю 121 
Інженерія програмного забезпечення. 

Ігор Кунах 
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30 березня 2017 року на відділенні програмування пройшла гру-
па аналізу результатів успішності студентів за половину ІІ семестру 
2016-2017 навчального року. Крім зведених відомостей про резуль-
тати навчання студентам було запропоноване анонімне електронне 
анкетування через сайт відділення. Анкети були розроблені завідува-
чем відділення Якимчук І. О., а електронний варіант через Google-
форму реалізував Хрипа Ю. В. Це дозволило графічно відтворити 
результати анкетування і виявити позитивні та негативні сторони у організації навчан-
ня студентів. Результати анкетування є на сайті відділення prog-rdak.16mb.com. 

На групу аналізу було викликано: 4 студенти з 21-П групи, 6 студентів з 22-П гру-
пи, 4 студенти з 31-П групи, 6 студентів з 32-П групи, 4 студенти з 41-П групи,  2 сту-
денти з 42-П групи, 3 студенти з 43-П групи. 

За результатами групи аналізу усім студентам ІІ та ІІІ курсу відведений термін від-
працювання академічної заборгованості до 07 квітня 2017 року, IV курс з 03 квітня 
2017 року приступає до заліково-екзаменаційної сесії, з п’ятьма батьками проведена 
індивідуальна бесіда куратором та завідувачем відділення, трьом батькам розіслані 
листи з попередженням про заборгованість студентів.                           Ірина Якимчук 


