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ти код, зрозумілий комп'ютеру. 

Гарний програміст пише код, зро-
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Події що відбулися в 

тиждень комп'ютено-

інформаційних  дис-

циплін  

 
Понеділок: Відбулися конкурс-

вікторина «У світі інформатики» та 

інтелектуальна гра «Битва програ-

містів» 

 

Вівторок: Провели олімпіаду з  

інформатики. Ірина Олександрівна 

виступала в рівненській гімназії 

«Гармонія» з темою «Створення 

документів загального користуван-

ня з використанням «Хмарних    

технологій»» 

 

Середа: Презентація робіт студен-

тів та провели конкурс карикатур 

 

Четвер: Студенти підготували та 

презентували тематичний концерт 

до тижня дисциплін 

 

П’ятниця: Провели конференцію 

з предмету «Комп’ютерна етика» 

на тему «Поняття кримінально-

правової охорони інформаційної 

безпеки суспільства: інформаційні 

злочини, передумови їх виникнен-

ня, правові засоби забезпечення 

інформаційної безпеки. » 

 
Турнір знавців інформатики 

 

В рамках тижня комп’ютерно-інформаційних дисциплін було 
проведено ряд конкурсів, вікторин та турнірів. 

Турнір – це завжди свято, веселий настрій, вигадки. Гра відк-
риває зовсім інші сторони інформатики, ті, на які не завжди звер-
таєш увагу на заняттях, при серйозній розмові про цю складну 
сучасну науку. Для багатьох студентів гра дає можливість про-
явити свою любов до предмета, розкрити приховані таланти, а 
для декого може стати поштовхом до зацікавлення. 

Впродовж тижня комп’ютерно-інформаційних дисциплін у 
РДАК серед студентів першого курсу було проведено турнір зна-
вців інформатики. Кожна група була поділена на дві команди. Се-
ред команд розгорнулася запекла боротьба у конкурсах 
«Кросворд – знайди ключове слово», «Знайди помилки», 
«Розгадай ребус», «Сім ступенів захисту», «Розплутай канат», 
«Зашифровані слова», «Болото термінів», «Впізнай прислів’я», 
тощо.  

Під час заходу студенти розвивали свої особистісні якості та 
інтелектуальні здібності і максимально розкрили свої знання з 
Інформатики, які здобули впродовж першого семестру навчання. 

Під час проведення конкурсів активними виявилися учні всіх 
груп. 

Турнір пройшов на належному рівні. Діти показали гарні знан-
ня, вміння та зацікавленість предметом, навички та творчі здібно-
сті. Сподіваємось, що студентське життя дітей цього тижня було 
більш цікавим і запам'ятається надовго.  



Інтерв'ю з дирек-
тором 
текст 

Директор коледжу Ярослав Петрович Корсун 



«ХМАРИ» КОЛЕДЖУ 

У наш час стрімкого розвитку набули інфор-
маційно-комунікаційних технологій майже кож-
ний студент під час пошуку навчальної інформа-
ції для виконання завдань самостійної роботи з 
конкретної навчальної дисципліни користується 
планшетами, смартфонами та ноутбуками, які 
мають доступ до мережі Інтернет. Водночас, не-
достатність якісного навчального контенту зумо-
влює потребу в розробці спеціальних баз даних 
(електронних джерел інформації), що мають за-
безпечити успішне самостійне опанування студе-
нтами дисциплін навчального плану. Особливого 
значення ця  проблеми набуває за умови необхід-
ності посилення практичної спрямованості про-
фесійної підготовки фахівців і підвищення ролі 
самостійної роботи студентів. 

Результати дослідження в ВСП «РК НУБіПУ» 
щодо використання хмарних технологій у нав-
чанні показали, що високий рівень розробленості 
інформаційно-комунікаційних технологій та ши-
роке використання викладачами їх в процесі під-
готовки досвідчених фахівців, забезпечує: зруч-
ний спосіб подання навчальної інформації та її 
доступність, зв’язок теорії з практикою, можли-
вість отримання консультації викладача, безпо-
середній та опосередкований емоційний і вихов-
ний вплив викладача на студентів, ефективну 
підтримку самостійної роботи студентів. 

У системі самостійної роботи студентів, хмар-
ні технології мають значні дидактичні можливо-
сті, зокрема: використання он-лайн ресурсів у 
процесі виконання різних видів навчальних за-
вдань, систематичність контролю та об’єктив-
ність оцінювання навчальних досягнень студен-
тів, відкритість навчального процесу тощо. 

Сучасне тлумачення терміну «хмарні техноло-
гії» полягає у тому, що програмне і апаратне за-
безпечення знаходяться у «хмарах», тобто на від-
даленому сервері. Уперше термін «хмарні техно-
логії» у 1997 р. запровадив Р.Челлаппа. 

Доцільно зазначити, що хмарні технології як 
інноваційні засоби навчання, розвивалися від 
окремих веб-додатків до повноцінних веб-
ресурсів. 

У нашому навчальному закладі активно впро-
ваджуються хмарні технології, досвід впрова-
дження було представлено у 2014 році на Шос-
тому міжнародному форумі «Інноватика в сучас-
ній освіті» у роботі Якимчук Ірини Олександрів-
ни «Хмарні технології» в інтегрованому навчан-
ні як інноваційні методи формування практич-
них навичок майбутніх фахівців під час вивчен-
ня спецдисциплін». В ній було описано викорис-
тання «хмарних технологій» викладачами коле-
джу, зокрема, на відділенні програмування. Ко-
ледж нагороджено дипломом лауреата І ступеню 
у номінації «Хмарні технології» в освіті – нові 
компетенції у сфері ІКТ». Цей досвід був пред-
ставлений у Рівненській гімназій «Гармонія» Рів-
ненської міської ради для вчителів шкільного 

методичного об’єднання предметів природничо-
математичного циклу під час проведення тижня 
комп’ютерно-інформаційних дисциплін. 

Як же це працює у нас? Студенти мають влас-
ну поштову адресу, де отримують доступ до зна-
чного обсягу навчальної інформації, яку готують 
викладачі спецдисциплін. Це викладачі комп’ю-
терно-інформаційних дисциплін Якимчук І. О., 
Хрипа Ю. В., Матвійчук Т. А., Юпаткіна Н. Я., 
Кунах І. С., Малюк В. Л., Масталярчук Є. В. За 
допомогою таких матеріалів часто вирішуємо 
проблемні питання, які виникають під час ви-
вчення теорії та виконання завдань практичного 
характеру. Це зручно і доступно, якщо «під ру-
кою» є Інтернет. 

Успіх «хмарних технологій» сприяв їх викори-
станню викладачами інших відділень. Найбільші 
досягнення мають викладачі землевпорядних 
дисциплін, які дистанційно не тільки подають 
теоретичний матеріал, а й пропонують студен-
там завдання для самоперевірки та для визначен-
ня рівня знань студентів. Ними розроблений нав-
чальний контент для студентів-випускників, для 
підростаючих фахівців, для початківців-
землевпорядників. Сприяло виникненню «хмар» 
проведення ними Інтернет-конференцій та дос-
від викладачів відділення програмування. Най-
більш «продвинутими у хмарах» є Качановський 
О. І., Люльчик В. О., Лютко М. М. Лагоднюк Р. 
В., Рудько О. П., Кийко Н. М. 

Оцінивши використання «хмарних технологій» 
у коледжі, ми дійшли висновку, що сучасні 
«хмарні» сервісні платформи можуть бути ефек-
тивним засобом активізації самостійної роботи 
студентів. Їх впровадження у навчальний процес 
дає можливість викладачам не лише нас, майбут-
ніх фахівців, забезпечити відповідним навчаль-
ним контентом та керувати нашою самостійною 
роботою, а й здійснювати перевірку засвоєння 
запропонованого матеріалу та об’єктивно оціню-
вати виконані завдання, які пов’язані з виробни-
цтвом та наближають нас до реального місця за-
робітку. 

Наталія Мартинюк 
Наталія Поліщук 



GOOGLE шукає талант 
 

В актовій залі коледжу відбувся святковий концерт присвяче-
ний тижню комп’ютерно-інформаційних дисциплін. Участь у 
концерті взяли студенти відділення програмування, також до 
участі у святі  були залучені студенти першого курсу. 

Команда КВН «Чімічанга» в жартівливій формі показала бу-
денне життя програмістів. 

Окрім хисту до програмування студенти підтримують гарну 
фізичну форму, що продемонстрував студент 42-П групи 
Шестьоркін Герман. 

Деякі дівчата нашого відділення можуть дати фору  навіть  
хлопцям,  що  підтвердила   студентка 41-П групи Артемчук Вік-
торія, яка є учасником та призером Всеукраїнських змагань. 

Студенти  відділення  провели соцопитування  та  номінували 
викладачів  за їхнім баченням. Вручила грамоти студентка 32-П  
групи Жовтан Тетяна яка виборола титул «Міс ніжність» конку-
рсу Панна весна.  
 

 

 

ВСП “Рівненський колледж НУБіПУ» 

вул. Коперніка, 44     м. Рівне, 33001, сайт коледжу http://rdak.edu.ua/ 

Сай відділення програмування  http://prog-rdak.rv.ua/ 

Вся наша команда 

Інтелектуальна гра «Битва 

програмістів» 

 
28 березня викладачами Хри-

пою М.В. та Юпаткіною Н.Я. серед 

студентів 21-П та 22-П груп була 

проведена інтелектуальна гра 

«Битва програмістів». За перемогу 

у грі змагалися між собою команди 

«Екран смерті» та «Айтішники» з 

21-П групи, команди «Пентіум» та 

«Команда А» з 22-П групи.  

Під час гри студенти мали 

можливість  продемонструвати 

знання з фахових дисциплін під 

час проведення конкурсу 

«Розминка», «Реставрація» та 

«Ребус».  Крім фахових знань, уча-

сники гри продемонстрували не-

абиякі артистичні здібності у конку-

рсі «Пантомім», де потрібно було 

зобразити пристрій або обчислю-

вальний процес. 

Крім того студенти обох груп 

довели, що мають великий словни-

ковий запас, виконуючи завдання 

конкурсу «Лінгвіст». 

Компетентне журі справедли-

во оцінювало перебіг гри та за під-

сумками усіх конкурсів визначило 

переможців: команду «Екран смер-

ті» з 21 –П групи та команду 

«Команда А» з 22-П групи. 

Команда «Айтішники» з 21-П групи 

Команда «Екран смерті» з 21-П групи 

Жарти задніх парт 

 

Телефонує програміст: — Доброго дня, Катю можна? — Вона в архіві. — Розархівуйте її, 

будь ласка. Вона мені терміново потрібна.  

 

 

Існує звичай, що коли одружуються два програмісти, тещею вважається материнська пла-

та комп’ютера жінки.  

 

 

-Чи можливо загадати бажання, коли сидиш між двома програмістами? 

-Можливо! Тільки глючити буде. 

 

 

Программер знайомиться з дівчатками: 

- Дівчатка, хочете чаю? 

- Hі! 

- А кави? 

- Hі!! 


