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03 травня 2017 року у ВСП «РК НУБіП України» ві-
дбувся конкурс «Лідер коледжівської освіти» у номіна-
ції «Студент року». У конкурсі взяли участь представ-
ники всіх відділень, разом п’ять учасників. Відділення 
програмування представляв студент 31-П групи Тро-
фимчук Вадим. Куратор групи Сорока Мирослава Ва-
силівна та викладач Куделя Оксана Олексіївна допома-
гали студентові підготуватися до трьох завдань, які 
пропонувалися студентам.  

Цього, третього року, завдання мали назви: 
1.    Візитка «Я як особистість. Моя майбутня профе-
сія». 
2.    Інтелектуальний конкурс щодо творчості письмен-
ниці Лесі Українки. 
3.    «Світ моїх захоплень» 

Вадим набрав відповідно 9, 10 та 8 балів. У сумі 27 
балів, якими здобув перемогу і посів І місце. Він визна-
ний кращим студентом року коледжу та отримав сер-
тифікат учасника та кубок переможця. 

Мирослава Сорока 
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Увечері 8-го травня на Дубенському меморі-

алі у Рівному відбулася мистецька ак-

ція «Перша хвилина миру». 

Близько півтисячі рівнян прийшли, аби від-

дати шану полеглим воїнам та подякувати жи-

вим героям, випробовані війною. У цьому чи-

слі студенти коледжу, зокрема, відділення 

програмування, з друзями та знайомими взя-

ли участь у цьому дійстві. 

Другий рік поспіль студенти ВСП «РК НУ 

БіП України» разом з жителями Рівного від-

значає День пам’яті та примирення. 

Ми не повинні забувати про ті трагічні по-

дії та маємо шанувати подвиг захисників. Ми 

також маємо шанувати і тих, хто нині зі збро-

єю в руках боронить нашу країну від ворога. 

Рівно о 23.00 – у першу хвилину тиші, запа-

лили «вічний вогонь», як символ миру і сво-

боди. Адже, в цей час у Європі 72 роки тому 

закінчилася Друга світова війна та запанував мир. 

У нічне весняне небо запустили сотню повітряних кульок зі світлодіодами – у 

пам’ять про загиблих під час війни.                                            Олександр Талімончук 

ДЕНЬ МАТЕРІ 

Ті, хто поклав життя на полі бою, назавжди залишаться героями в 

нашій пам’яті. 
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100 кульок пам'яті 
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День матері – це одне з найбільш зворушливих 
свят, тому що кожен з нас з дитинства і до своїх 
останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний 
образ – образ своєї мами, яка все зрозуміє, пробачить, 
завжди пошкодує і буде відчайдушно любити незва-
жаючи ні на що.  

В цей день ми від усієї душі вітаємо дорогих мам з 
їх святом. Хай світлом і добром відгукуються в душах 
дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і від-
даність. 

В 2017 році День матері в Україні припадає на 14 
травня.  З Днем матері! 

Світлана Ткачук 
 



18 травня у ВСП «РК НУБіП України» відзначили День вишиванки. Студенти та виклада-
чі підтримали запропонований відділенням програмування дрес-код дня. 

Коледж замайорів інформаційними листами з різнобарвними візерунками української ви-
шивки та історією їх виникнення. 

Проведення такого свята продемонструвало, що студенти та викладачі коледжу відчува-
ють себе справжніми патріотами української історії та налаштовані на збереження культури, 
звичаїв й традицій свого народу. 

Оксана Куделя 

26 травня, у м. Києві відбулось святкування дня універ-
ситету НУБіП України з нагоди 119 річчя від дати засну-
вання.  

Від нашого Рівненського коледжу як відокремленого під-
розділу НУБіП України на це свято була направлена деле-
гація з керівників, викладачів та студентів коледжу для 
участі у святкуванні Дня університету у такому складі: 
Царук В. Ю., Качановський О. І., Кунах І. С., Балдич Л. В., 
Якимчук І. О., Гулюк С. І., Олійник Г. А., Пастушенко Н. 
В., Журов А. Р. Від відділення програмування був направ-
лений студент 42-П групи Крупко Богдан. Він зайняв І міс-
це на регіональній олімпіаді з програмування, що проводив 
факультет ІТ НУБіП України. Тоді до нас у гості завідала 
Глазунова О. Г., декан факультету ІТ, доктор педагогічних 
наук, доцент та Ясенова І. С., доцент того ж факультету. 
Ірина Сергіївна буде працювати головою екзаменаційної 
комісії  нашого відділення у червні 2017 року, де студенти-
випускники будуть представляти свої дипломні роботи на 
здобуття кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з 
розробки програмного забезпечення. 

Студенти факультету ІТ НУБіП України Артемчук В., 
Іщук Б. та Колесник Б. розповіли про традиції факультету, 
про успіхи у навчанні, поділилися своїми позитивними вра-
женнями з Крупком Б. 

                                                                           Ірина Яким-
чук  
 

День університету НУБіП України 
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26 травня 2017 р. у Клеванській спеціальній шко-
лі-інтернат для дітей з вадами зору відбулося свято 
випускного вечора, на яке було запрошено ВСП 
«РК НУБіП України».  

На передодні, у коледжі було організовано збір 
коштів для благодійної акції «Допоможи сиро-
там». На зібрані кошти було придбано сукні на ви-
пускний вечір трьом дітям-сиротам. 

Школу-інтернат відвідали викладач Куделя О. О. 
та студенти відділення програмування: Поліщук Н., 
Лавренюк Л., Ващишин А., Трофимчук В. До віта-
льного слова була запрошена Куделя О.О., яка при-
вітала учнів від імені коледжу з врученням атеста-
тів про повну загальну середню освіту, а студенти 
вручили букети квітів. 

Наталія Поліщук, Юлія Лавренюк  

30 травня відбулась зустріч з Віталієм Скоциком, що проходила в стінах рідного коледжу. Ско-
цик Віталій Євстафійович – голова Аграрної партії України, кандидат с/г наук, доктор економіки, 
почесний Академік Академії аграрних наук України, Супрунюк Юрій Павлович – голова обласної 
організації Аграрної партії України, генеральний директор «УкрТехноФос», Фурманець Віталій 
Миколайович – голова Рівненської міської організації Аграрної партії України. Гості ознайомили-
ся з навчально-матеріальною базою коледжу, в актовій залі було проведено зустріч із викладачами 
та студентами коледжу.  

Віталій Євстафійович повідав студентам та викладачам про власний життєвий шлях та плани на 
майбутнє. Також лідер партії залишив подарунки для всіх бажаючих - це авторська книга, що стане 
до вподоби кожній людині, яка хоче змінюватись і вдосконалюватись до кращого. 

Віталій Крупеня 

Випускний вечір 

Зустріч з  Віталієм Скоциком 
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