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1 квітня!!!  
Цей день не внесено у жодні календарі знаменних дат і всена-

родних свят, але його цілком можна віднести до міжнародних, 
оскільки він з однаковим успіхом відзначається й у  Німеччині, 
Великобританії, Франції, і навіть на Сході.  

В одних країнах 1 квітня називають День сміху, в інших – 
День дурня. У цей день кожен хоче пожартувати над кимось, тож ніхто не застрахова-
ний від розіграшів і навіть найсерйозніші люди мимоволі посміхаються. А ви стали 
“жертвою” першоквітневого розіграшу? 

Сповідь завідувача відділення 

На останній педраді 05 квітня 2017 року наша зав відділення звітувала про роботу відділення за 
рік роботи. Адже, з 01 квітня 2016 року Якимчук Ірину Олександрівну призначено на посаду завіду-
вача відділення програмування. То ж, ми звернулися до Ірини Олександрівни із запитаннями, які ці-
кавлять нас студентів відділення програмування.  
- Ми, студенти відділення програмування, обрали професію програміста. Цікаво почути, як до-
вго буде актуальна наша професія? 
- Мабуть, для вас особисто, вона буде довго актуальною. Та спостерігаючи за світовим розвитком 
інформаційні технології будуть вдосконалюватись і їх замінять на інші технології, які будуть більш 
складними. Можливо це буде поєднання інформаційних технологій та біології. Хоча фізика, як при-
родні явища теж буде впливати на майбутні професії. 
- Як, на Вашу думку, впливає на роботу відділення факультет ІТ базового навчального закладу 
НУБіП України? 
- Особисто для мене факультет інформаційних технологій НУБіП України дав поштовх додати до 
роботи відділення більш науковий характер. Адже, декан факультету ІТ Глазунова Олена Григорів-
на провівши олімпіаду з програмування для студентів 4-го курсу відібрала за результатами 5 студе-
нтів, які показали найкращі результати. НУБіП входить у десятку найкращих ВУЗів України, тому 
їм потрібні найкращі студенти, яких не потрібно заставляти навчатися, а, які самостійно цікавляться 
та вчаться новому з  іншими студентами та викладачами університету. 
- Чим відрізняється наш випускник спеціальності “Інженерія ПЗ” від випускників-програмістів 
інших навчальних закладів міста Рівне? 
- Ну, по-перше, наші студенти навчаються на потужній базі, яка оснащена, дякуючи директору ко-
леджу Ярославу Петровичу, досить сучасними комп’ютерами. По-друге, на відміну від програмістів 
інших навчальних закладів, наші випускники мають навики інженера програмного забезпечення, що 
дозволяє їм самостійно проектувати комп’ютерні програми, а не виконувати механічне написання 
коду та виключати творчий підхід і власне бачення функціонування свого “творіння”. А це, у свою 
чергу, призводить до розширення кола галузей, де можуть працювати наші випускники: і економіка, 
і виробництво, і агрономія, і транспортування тощо. 
- Які у Вас плани як завідувача відділення програмування? 
- Важливим є конкурентоспроможність нашої спеціальності “Інженерія ПЗ” в області, навіть за її 
межами. Адже, географія студентів нашого відділення виходить за межі Рівненської та включає 
Львівську, Житомирську і Хмельницьку області. Тому ми, викладачі відділення програмування, 
працюємо над отриманням ліцензій для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
“бакалавр”. Оскільки ми є відокремленим підрозділом одного з найкращих ВУЗів, який знаходиться 
у столиці, то для підростаючого покоління ми маємо дати максимум можливостей, щоб зробити на-
шу область найкращою.      Бесіду провів Кузьмич Юрій, 31-П 



19 квітня 2017 року для студентів 4-го курсу відбулася настановна конференція до 
переддипломної практики у 37 аудиторії. Початок о 12.00. На конференції були розг-
лянуті такі питання: 

Нормативна база та терміни проходження виробничої (переддипломної) практики 
на підприємствах. 

Доповідає: Якимчук І. О., завідувач відділення програмування. 
Інструктаж з техніки безпеки. 
Доповідав: Качановський О. І., заступник директора коледжу з виробничої роботи, 
Мета та завдання виробничої (переддипломної) практики. Вимоги до оформлення 

звітів. 
Доповідав: Матвійчук Т. А., керівник виробничою практикою. 
Чекаємо практикантів 23 травня 2017 року у коледжі для захисту звітів. 

 Офіційна назва цього християнського свята є Воскресіння Господа нашого Ісуса 
Христа, а також Пасха та Неділя Воскресіння Господнього. 

 Назва Пасха походить від староєврейського «песах», що означає «перескочити», 
«перейти».  

 Різниця між григоріанським і юліанським календарем спричиняє також різницю 
між відзначанням Великодня. 

 Оскільки місяць є повним у різні дні після 21 березня то і Великдень відповідно 
відзначається кожного року у різний час, але завжди у неділю. 

 За григоріанським календарем дата Великодня припадає між 22 березня і 25 квітня, 
відповідно за юліанським від 4 квітня до 8 травня. 

 VІ Вселенський собор 691 року розтягнув святкування Великодня на цілий Світ-
лий тиждень. 

 Неділя є також стародавнім щотижневим християнським святом, під час якого Це-
рква згадує Христове Воскресіння. 

 На Великдень у старохристиянські часи оглашенні приймали Таїнства християнсь-
кої ініціації – Св. Хрещення, Св. Миропомазання і Пресвяту Євхаристію.  

 У візантійсько-українському обряді Великодні Богослужіння розпочинаються обхо-
дом довкола церкви у супроводі дзвонів – цей обхід символізує жінок мироносиць, 
які зранку прийшли до Божого Гробу. 

 На Великдень у старохристиянські часи оглашенні приймали Таїнства християнсь-
кої ініціації – Св. Хрещення, Св. Миропомазання і Пресвяту Євхаристію. 



Щорічно 26 квітня весь світ згадує жахливу траге-
дію, що сталася на Чорнобильській АЕС 31 рік тому, 
масштабну катастрофу, яка загубила життя багатьох ти-
сяч людей і це не останні втрати. 

Останнім часом все частіше лунають пропозиції що-
до раціонального використання більш-менш безпечних 
територій, наприклад, створення Поліського біосферно-
го заповідника.  

Нещодавно Чорнобиль відкрив свої двері для туристів. Журнал Forbes включив 
ЧАЕС до переліку найекстравагантніших туристичних місць. Хоча кажуть, що зако-
ном це заборонено. Втім, краще так, ніж самовільні візити сталкерів.  

Крім туристів, які приїжджають сюди на кілька годин, є люди, які не змогли поки-
нути свої домівки. Вони повернулися сюди ще в 1986 році та заселили 11 населених 
пунктів. Серед них найбільш “людним” є Чорнобиль з його магазином, поштою, по-
жежною частиною та іншими необхідними комунікаціями.    

До того, як весь світ дізнався про існування Чорнобиля, найбільшою катастрофою 
такого характеру була аварія на американській АЕС Трі-Майл Айленд. Вона і до сьо-
годні залишається найбільшою в історії Америки. Ліквідація наслідків тривала близь-
ко десяти років і коштувала 1 млрд. доларів.   

      Студентам коледжу редколегією відділення програмування було запропоно-
вано пройти анкетування на тему «Чи знаєш ти Чорнобильську трагедію?» (http://prog
-rdak.16mb.com/) 

1.  Чи знаєте Ви, що сталося 26 квітня 1986 рік? 
2. Що, на Вашу думку, могло призвести до вибуху на ЧАЕС? 
3. Який момент часу можна вважати початком аварії на ЧАЕС, і що в цей момент 

відбулося? 
4. Чи розповідали Вам, батьки та рідні про Чорнобильську трагедію? 
5. Чи має відношення ваша сім’я до Чорнобильської трагедії? 
6. Чи відвідували ви зону відчуження? 
7. Чи спадало Вам на думку відвідати туристичну зону ЧАЕС? 
8. Як Ви думаєте, яку шкоду приніс Чорнобиль навколишньому середовищу? 
9. Як Ви ставитесь до того, що речі з території Чорнобильської АЕС зустрічають-

ся поза її межами? 
10. Як ви вважаєте, чи довго ще наслідки Чорнобильської катастрофи переслідува-

тимуть людство? 
      Результати анкетування показали що студенти знають про цю трагедію та про 

її наслідки для нашого суспільства і держави. 
 
 
 



27 квітня 2017 року на базі ВСП «РК 
НУБіП України» пройде VII регіональна 
міжвузівська студентська науково-
практична конференція «Проблеми укра-
їнського суспільства: Кіберзлочин-
ність». Тему регіональної конференції, 
яку проводять викладачі юридичних дис-
циплін, запропонувала Якимчук Ірина 
Олександрівна, завідувач відділення про-
грамування. У минулому 2016 році міні-
конференцію «Кіберзлочинність» прово-
дила викладач дисципліни «Комп’ютерна 
етика» Нікітська Оксана Віталіївна. 

 У ній взяли участь студенти-програміс-ти сумісно з студентами-юристами. Ця 
конференція стала поштовхом до розглядання важливої проблеми сучасного ІТ суспі-
льства. На пленарному засіданні виступав запрошений програміст-фрілансер Evasive 

Володимир Віталійович Місай. Він розповів 
про відомі світові кіберзлочини та поділився 
власним досвідом роботи з наслідками кібер-
злочинів. Також з виступом на тему 
«Забезпечення захисту особистих даних у 
мережі Інтернет» Сабадишин Віталій Рости-
славович, викладач-програміст ВСП 
«Рівненський коледж НУБіП України», пред-
ставив засоби захисту особистих даних, які 
можуть використовуватися у кіберзлочинах.   
      Була сформована секція «Інформаційні 
технології», яка дозволила студентам відді-

лення програмування обговорити проблеми кіберзлочинів з програмістами-
фрілансерами та юристами. Секційне засідан-
ня «Інформаційні технології» проводила Мат-
війчук Тетяна Адамівна, голова циклової комі-
сії викладачів програмування та інформацій-
них дисциплін. З виступами взяли участь сту-
денти відділення програмування. Хочеться за-
значити, що матеріали конференції були надані 
у збірці, яку готувала Хрипа Маріанна Володи-
мирівна, а у підготовці яскравих презентації 
надала консультації студентам Нікітська Окса-
на Віталіївна. 

ВСП “РК НУБіП України”  
вул. Коперніка, 44, м. Рівне, 33001  
Редактори газети: О.О. Куделя, В. Козачок, Ю. Кузьмич, Ж. Гребініченко, М. Мусійчук  
Головний редактор: І.О. Якимчук  
Друк: видавничий центр ВСП “РК НУБіП України”  


