
ЗУСТРІЧ КОЛЕКТИВУ З Миколою Томенком 

 

 24 квітня 2018 року до ВСП «РК НУБіП Ук-

раїни» завітав громадський діяч Микола Володи-

мирович Томенко, засновник фонду «Рідна краї-

на», доктор політичних наук і кандидат історичних 

наук. Також пан Микола працює у нашому базово-

му закладі Національному університеті біоресур-

сів і природокористування України і є головою на-

глядової ради університету. 

 Мета візиту 

Миколи Томенка – ознайомлення з навчальним закла-

дом, який є структурним підрозділом НУБіП. На па-

м’ять про свій візит гість залишив свої видання.  Такі 

зустрічі сприяють формуванню історичної свідомості 

молоді, піднесенню патріотичного та національного 

духу.

 

 

ДЕНЬ ВЕБ-МАЙСТРА. ДЕНЬ ІНТЕРНЕТУ 

 

4 квітня міжнародна Інтернет-спільнота відзначає свій день – День Інтернету. 

Саме Папа Іоанн Павло II започаткував День Інтернету, який за 15 років став популяр-

ним святом серед користувачів всесвітньої мережі.. 

4 квітня відзначається неофіційний професійне свято – День веб-майстра. Віта-

ємо наших веб-майстрів Присяжнюк Олену Вікторівну, к.т.н., адміністратора веб-

ресурсу коледжу, МасталярчукаЄвгенія Володимировича, інженера-електроніка, адмі-

ністратора сайту відділення програмування, Кунаха Ігоря Сергійовича, завідувача на-

вчальною лабораторією “Комп’ютерно-інформаційний центр”, Сабадишина Віталія 

Ростиславовича, викладача, веб-програміста та усіх, хто використовує Інтернет та веб

-програмістів. 

Випуск № 18               30.04.18р 



 

НАСТАНОВНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИ-

РОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

19-20 квітня 2018 року пройшла на-

становна конференція для проходження 

виробничої переддипломної практики сту-

дентами IV-го курсу спеціальності 

«Розробка програмного забезпечення». 
Переддипломна практика триває чо-

тири тижні з 23 квітня до 18 травня 2018 

року згідно з наказом по коледжу та підп-

риємстві. Для загальної організації прак-

тики та контролю за її проведенням приз-

начено керівника практики від навчально-

го закладу Матвійчук Т. А. 

Завідувач відділення програмування 

Якимчук І. О. провела студентам-практикантам інструктаж з техніки безпеки, що було 

зафіксовано у відповідному журналі . 
Від керівника практики студенти IV-го курсу отримали направлення на практи-

ку, методичні рекомендації та програму практики, угоду між підприємством та навча-

льним закладом, звіт практики в електронному вигляді, індивідуальне завдання.  

Керівник практики Матвійчук Т. А. повідомила, що до захисту звіту допуска-

ються студенти, які виконали програму практики у повному обсязі відповідно з кален-

дарним планом, надали звіт-щоденник, завірений відповідними підписами та печатка-

ми, виконали індивідуальне завдання. 

Публічний захист звітів практики відбудеться на VІ Підсумковій  

конференції 23 травня 2018 року. 

 

ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ ТА НАЙКРАЩА ЗЕЛЕНА КОМПОЗИЦІЯ 

 

В ВСП «РК НУБіП України» в рамках місячника до Дня довкілля  відбувся кон-

курс з озеленення коледжу «Краща зелена композиція». В конкурсі брали участь сту-

денти груп загальноосвітнього відділен-

ня: 11-О, 11-Ф, 11-З, 11-К, 11-Ю, 12-Ю, 

11-П, 12-П, 11-Д, 11-Б. Студенти підготу-

вали квіткові композиції які будуть очи-

щати повітря в коледжі, покращать есте-

тичний вигляд, а також сприятимуть ро-

зумовій діяльності. 

Переможцями конкурсу озеленен-

ня   коледжу «Краща зелена композиція» 

стали такі групи в номінаціях: 

1. «Найкраще представлення»: I−11-П 

2. «Умілі руки»: III−12-П 

  Вітаємо переможців. 



 М І С Т Е Р   К О Л Е Д Ж У 

Цього року вперше у нашому коледжі 

проходить конкурс «Містер коледжу». Він від-

бувається у режимі Інтернет-перегляду та у фо-

рмі онлайн-голосування. Учасники конкурсу 

підготували відеоматеріали за двома завдання-

ми: «Візитівка» та «Образ сучасного чоловіка». 

Відділення програ-

мування представляв 

Довгорукий Анд-

рій ,студент 31-П групи. Андрій підготував до двох конкур-

сів відео, у яких розповідав та показував  про своє життя, 

захоплення та студентські будні. «Образ сучасного чолові-

ка» очима Андрія дуже зворушливий. Вірш про чоловіка 

сьогодення  у поєднанні із постановкою відеозапису не за-

лишив байдужим нікого. Вищезгадані  відеозаписи ви мо-

жете переглянути на  сайті коледжу. 

 Довгорукий Андрій посів І місце і  став справжнім 

«Містером коледжу». За нього  було проголосовано 211 ра-

зів. Хочемо привітати Андрія з перемогою і побажати нада-

лі досягати таких висот! 
 

С Т У Д Е Н Т   Р О К У 
26 квітня щорічно проводиться кон-

курс «Студент року». У ньому взяли участь 

старанні і талановиті студенти, що проявля-

ють себе та свою активну участь у студент-

ському житті коледжу.  Відділення програ-

мування представляв Федусь Ярослав – жит-

тєрадісний та привітний студент 32-П групи.  

Першим завданням конкурсу стала візитівка 

– «Я особистість. Моя майбутня професія». 

Ярослав презентував відеозапис про своє 

студентське життя та його цікаві моменти. Разом із Герус Юлією, студенткою 32-П 

групи, продемонстрував український народний танець. 

 Другим завданням конкурсу став інтелектуа-

льний батл між учасниками. Ярослав добре 

проявив свої інтелектуальні здібності у цьо-

му конкурсі. В підготовці до конкурсу Яро-

славу допомагали, як одногрупники так і ви-

кладачі, які вболівали та підтримували друга 

та студента. Своїми стараннями та зусилля-

ми Ярослав здобув ІІ місце на конкурсі 

«Студент року». Від всього колективу і студе-

нтів відділення програмування хочемо приві-

тати Ярослава із ІІ місцем і побажати йому 

наполегливості  та вдачі у початих справах! 



ГІРЧИТЬ ЧОРНОБИЛЬ, КРІЗЬ РОКИ ГІРЧИТЬ...  

 

26 квітня весь світ згадує жахливу трагедію, що сталася на Чорнобильській 

АЕС, масштабну катастрофу, яка загубила життя багатьох тисяч людей.  

10 ФАКТІВ ПРО АВАРІЮ НА ЧАЕС ТА ЇЇ НАСЛІДКИ: 
1. Після аварії на Чорнобиль-

ській АЕС сумарний вихід ра-

діоактивних матеріалів стано-

вив 50 мільйонів кюрі, що рів-

нозначно наслідкам вибухів 

500 атомних бомб, скинутих в 

1945 році на Хіросіму. 

2. Донині близько 97% радіоа-

ктивного матеріалу 4-го реакто-

ра ЧАЕС знаходиться в сарко-

фазі. 

3. Журнал Forbes визнав зону 

навколо Чорнобильської атом-

ної електростанції одним з 

«суперекстравагантних туристичних місць, де можна і відпочити, і побачити те, чого 

більше немає ніде у світі». 

4. Людям найважче було прощатись з домашніми улюбленцями, які не розуміли, що 

їх залишають назавжди. Їх вивозити не дозволили через радіоактивну шерсть. 

5. Катастрофа до цих пір залишається єдиною з привласненим 7-м рівнем небезпеки. 

6. 800 тисяч чоловіків ризикували своїм життям та здоров’ям, аби запобігти наслід-

кам аварії і стабілізувати ситуацію. Вони трудилися в зоні підвищеного ризику, підда-

ючись впливу радіації. 25 тисяч з них померли, а понад 70 тисяч стали інвалідами, 

20% з цих смертей були самогубствами. 

7. Область, що потрапила в списки «забруднених», визнали одним з найбільш уніка-

льних світових заповідників з процвітаючою популяцією вовків, оленів, бобрів, орлів 

і інших тварин. 

8. На кожному відреставрованому будинку в Чорнобилі, на сьогоднішній день є на-

пис, де зазначено ім’я власника цієї нерухомості. 

9. Багато лікарів рекомендували вагітним жінкам зробити аборт, щоб уникнути ризи-

ку народження дітей з вадами та захворюваннями, навіть незважаючи на те, що рівень 

радіації, впливу якої піддавалися жінки, був досить низький. 

10.Радіоактивні хмари, що утворилися після аварії, осаджували за допомогою артиле-

рійських зарядів, заряджених йодидом срібла. Введення невеликої кількості йодиду 

використовується і в наші дні для  конденсації в хмарах, що призводить до  опа-

дів.  Однак, ядерний дощ пройшов так далеко, що навіть дійшов до Ірландії. Білорусь 

отримала 70 % шкідливого забруднення з Чорнобиля. 
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