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День народження дир ектора!
14 березня – важливий день для нашого коледжу та відділення програмування
вцілому, бо це День народження мудрого наставника – директора «ВСП РК НУБіП
України» Корсуна Ярослава Петровича. Креативні студенти відділення програмування приготували цікавий подарунок – відеозапис, де кожен студент міг особисто привітати нашого директора з днем народження.
З нагоди цього свята прийміть найщиріші
вітання!
Зичимо Вам міцного здоров’я, особистого щастя, злагоди та чудового настрою.
Нехай завжди Вас супроводжує вдача,
постійно зігріває тепло людської вдячності, а
будні і свята наповнюються радістю. Хочемо
від усього серця подякувати Вам за терпіння,
мудрі поради, рішучість та відвагу.
Вічної молодості Вашій душі та доброти
серцю, здійснення всіх Ваших планів та сподівань!
Студрада відділення програмування

Із весною у наш коледж приходять довгоочікувані свята. Усі ми з дитинства вважали свято 8 березня особливим днем, і готувалися до нього по-особливому: малювали на уроках праці листівки, робили з кольорового паперу квіти і аплікації. Дорослішаючи, і подарунки змінюються, але теплі й щирі вітання з 8 березня залишаються
незмінними. Дорогі наші викладачки, студентки! Сердечно вітаємо Вас, прекрасну
половину робочого колективу, із весняним святом – Міжнародним жіночим днем 8
Березня! Не інакше – день Жінки.
В цей день святковий
Ми бажаєм вам
Радіти так, щоб сонце радісно всміхалось
Щоб квіти голови схиляли
Щоб усі ввічливо вітались
Щоб на роботі вам співали солов'ї
Щоб мир і злагода були в сім′ї!
Оксана Куделя, викладач

Напередодні жіночого свята 8 Березня ВСП "Рівненський коледж НУБіП України" проводив щорічний конкурс "Панна Весна". Гарна традиція навчального закладу
дозволила обрати Панну Весну з-поміж студенток різних
спеціальностей та різних відділень. Показати свої таланти в таке чудове жіноче свято від відділення програмування було надано честь чарівній студентці Герус Юлії.
За конкурсною програмою учасницям необхідно було
підготувати чотири завдання з якими чудово впоралась
наша конкурсантка.
Дефіле. Візитівка. Юлія своєю чарівною посмішкою
та граційністю підкорила серця всіх глядачів залу.
Мода різних епох. До цього завдання було залучено
ще двох студентів, що щиро вболівали за нашу учасницю. Було представлено фрагмент із фільму «За двома
зайцями» разом із Сукайло Іриною, студенткою 31-П та
Співаком Орестом, студентом 32- П групи.
Ода жінці… Так як відділення програмування має на
своєму рахунку невелику частинку прекрасної статі, у цьому конкурсі висвітлювалась потреба жіночої підтримки у чоловічому колективі. Тому, шановні хлопці, чоловіки, бережіть та цінуйте жіночу тендітність та красу.
Світ моїх захоплень. У своїх захопленнях
ми відкриваєм свою душу, показуємо свої почуття. Особливу ніжність можна передати через
танець. Вальс – це хороший приклад, як можна
виразити себе мовою рухів та тіла.
Виразити почуття у танці Юлі допоміг студент 31-П групи Семенюк Владислав.
Оксана Журик, студентка 31-П групи

В залі засідань виконавчого комітету Рівненської міської ради відбулася зустріч міського голови Володимира Хомка та вручення іменних сертифікатів студентам вищих навчальних, які за відмінне навчання та активну громадську діяльність
отримуватимуть протягом 2018 року стипендію
міського голови.
Визначення кандидатів для призначення стипендії міського голови здійснюється вченими радами вищих навчальних закладів та
педагогічними радами за погодженням з органами студентського самоврядування.
Серед них – Подобайло Андрій, студент ІІІ курсу 32-П групи відділення програмування ВСП «Рівненський коледж НУБіП України».
Впродовж року Андрій, як відмінник та успішний студент відділення програмування, буде отримувати стипендію міського голови.
Тетяна Матвійчук, викладач

День відкритих дв ер ей на відділенні
програмування
25 березня 2018 року відбулися батьківські
збори на відділенні програмування до Дня
відкритих дверей коледжу та про перспективи
випускників відділення.
З вітальним словом до присутніх звернулася завідувач відділення Якимчук Ірина Олександрівна, яка розповіла про ліцензування
спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення за освітнім ступенем бакалавра. Також
на захід був запрошений Царук Василь Юрійович, заступник директора з навчальної
роботи, який розповів про умови та правила прийому на навчання у ВСП
"Рівненський коледж НУБіП України" за першим (баклаврським) освітнім рівнем. Далі
відбулася зустріч з батьками та абітурієнтами 2018 року. До 50 гостей була донесена інформація про правила прийому та умови навчання на спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення з можливими перспективами подальшого навчання та працевлаштування. Також на Дні відкритих дверей були вручені сертифікати учасникам та переможцям олімпіади для вступу 2018.
Ірина Якимчук, завідувач відділення програмування

ХІ Всеукраїнська олімпіада з інформатики
29 березня 2018 року на базі Костопільського будівельно-технологічного коледжу НУВГП відбувся ІІ етап ХІ Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп'ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області.
Наш коледж представляла студентка 22-П групи Хамуда Мар'яна, керівник Матвійчук Тетяна Адамівна. Супроводжувала Мар'яну завідувач відділення програмування Якимчук Ірина Олександрівна.
Марценюк Микола Васильович, голова обласного методичного об'єднання викладачів інформатики ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області ознайомив з програмою олімпіади.
Для виконання пропонувалися тестові завдання та практичні з використанням програмного забезпечення Microsoft Word 2010, Microsoft
Excel 2010, Microsoft Access 2010.
У результаті наша студентка посіла V-те місце та набрала у нелегкій боротьбі 49,3 бали.
Ірина Якимчук, завідувач відділення програмування

Весна… Досягнення… Вітання!
Питання, чому варто займатися спортом, звучить наївно. В дійсності, це потрібно не тільки, щоб
добре виглядати. В умовах сучасного світу, коли
більшість людей, в силу роду їх спеціальності, ведуть сидячий та малорухомий спосіб життя, необхідно виділяти час на заняття спортом, щоб елементарно підтримувати себе в тонусі.
Вітаємо студентів відділення програмування –
призерів обласних спортивних ігор Рівненщини
2018 року серед аграрних закладів вищої освіти I-II
рівнів акредитації.
Баскетбол (дівчата) – 1 місце. В складі команди
коледжу, Ткачук Світлану, студентку 42-П групи.
Баскетбол (юнаки) – 2 місце. В складі команди
коледжу: Петровського Євгенія, 11-П, Кісорець Владислава, 21-П, Мазепу Вадима, 31-П, Федуся Ярослава, 32-П, Лисенка Івана, 21-П.
Також вітаємо студентів відділення програмування в складі збірної команди коледжу з плавання з
перемогою в чемпіонаті м. Рівне серед коледжів та
срібною нагородою серед університетів і колективів
фізичної культури!
В складі команди коледжу:
Пригановича Артема, 41-П (дистанція 100 м брас –
ІІІ місце);
Лазарчука Віктора, 32-П (естафета дистанція 4х50 м
в/с – ІІІ місце);
Саєнко Максима, 22-П (100 м брас, 50 м в/с);
Самолюка Віталія, 22-П (100 м в/с, 50м в/с);
Бережного Олексія, 12-П (дистанція 100 м брас, 50 м брас);
Саврук Ольгу, 11-П група (дистанція 50 м спина, 100 м спина – ІІ місце);
Ярослав Федусь студент 32-П групи

Вітаємо наших спортсменів із вдалими виступами
і бажаємо в подальшому нових спортивних перемог!!!
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