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Технологія що  

перетворює руку  

людини на сенсорний 

екран 

 

Вчені з американсь-

кого університету Кар-

негі-Меллон спільно з 

Future Interfaces Group 

представили технологію 

- SkinTrack, що дозволяє 

перетворити руку люди-

ни на сенсорний екран. 

Система складається 

з двох частин: сигнальне 

кільце на пальці і чутли-

вий приймач у вигляді 

браслета на зап'ясті. Ко-

ли палець торкається 

руки, кільце генерує ви-

сокочастотний сигнал, 

який поширюється по 

всій шкірі. Приймач у 

свою чергу вловлює цей 

сигнал і розраховує від-

стань між собою і паль-

цем. Сигнал відстежу-

ється безперервно, що 

дозволяє управляти га-

джетом не тільки натис-

каннями, але і жестами. 

13 квітня 2016 року у коледжі 

було проведено конкурс «Студент 

року 2016». 

Основною метою і завданням 

конкурсу було створення умов для 

самореалізації особистості студен-

тів і формування у них організатор-

ських навичок, лідерських якостей, 

відповідальності за результат своєї 

праці. 

  

Учасником конкурсу від відді-

лення програмування став кращий 

студент Бучинський Тарас (33-П 

група). 

Тарас зумів продемонструвати 

свої інтелектуальні та творчі здіб-

ності, цікаві ідеї та креативні рі-

шення. Високий професіоналізм 

Бучинського Тараса дозволили по-

сісти у конкурсі друге місце. Вітає-

мо Тараса і дякуємо за активну уч-

асть! 

Ми запитали Тараса: 

Як ти готувався до конкурсу? 

У підготовці до конкурсу 

«Студент року» мені допомагали 

багато студентів та викладачів, без 

них мені було б дуже важко, за що 

я їм дякую. Окремо хочеться висло-

вити слова вдячності студентам  

Баглай Оксані (41-П), Коту Іллі, 

Євтушку Міші (32-П), Шестьоркіну 

Герману (42-П). Також, викладачам 

Якимчук І. О. та Куделі О. О. 

Твої враження від конкурсу? 

Сама тематика та регулярність 

проведення конкурсу мені  дуже 

подобаються. Адже, вони дають 

змогу найкращим студентам відді-

лення поборотися за першість, що 

надає великої мотивації, бо приз 

розміром додаткової стипендії не 

завжди розігрують. Тому  кожен 

хоче бути найкращим. 

Що тобі сподобалось у конкурсі? 

Загалом конкурс дуже цікавий та  

видовищний, тому не було нічого 

такого, що мені б не сподобалось. 

Щоб ти хотів побажати усім сту-

дентам відділення? 

Насамперед, хотілося сказати 

усім, щоб не боялись себе проявля-

ти, не бути «сірою мишею», не пли-

сти за течією, а виділятись, розказу-

вати про себе, заявляти про себе та 

показувати свої уміння. Адже, на 

нашому відділенні чимало талано-

витих студентів. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Якимчук І.О. 

   Бучинський Тарас 

Випуск №4         10.05.2016р. 

Студент року 



Згідно наказу Міністерства освіти і науки Ук-
раїни № 16 від 14 січня 2016 року «Про реорганіза-
цію Рівненського державного аграрного коледжу 
шляхом входження до складу Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористування Ук-
раїни як відокремлений структурний підрозділ 
«Рівненський коледж Національного університету 
біоресурсів і природокористування України» ве-
деться робота з приєднання до НУБіПУ. Націона-
льний університет біоресурсів і природокористу-
вання України відповідно до статусу вищих навча-
льних закладів має IV рівень акредитації і є закла-
дом дослідницького типу. 

Про те, що Національний університет біоресур-
сів і природокористування іде в ногу з часом, вра-
ховуючи особливості та потреби аграрної та при-
родоохоронної галузей економіки України, гово-
рить відкриття у 2010 році факультету комп’ютер-
них наук і економічної кібернетики, а з грудня 
2014 року відповідно до наказу №1424 «Про зміни 
в структурі університету» 
він був перейменований у 
факультет інформацій-
них технологій. Очолює 
факультет доктор педагогі-
чних наук, доцент Глазу-
нова Олена Григорівна.  

На факультеті здійсню-
ється підготовка студентів 
ОС «Бакалавр» за спеціа-
льностями: 
– 051 «Економіка (Економічна кібернетика)»; 
– 121 «Інженерія програмного забезпечення»; 
– 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні техно-

логії»; 
– 123 «Комп’ютерна інженерія»; 

та ОС «Магістр» за спеціалізаціями: 
– «Економічна кібернетика»; 
– «Інформаційні управляючі системи та техноло-

гії»; 
– «Комп’ютерний еколого-економічний моніто-

ринг». 
У 2014 році на факультеті інформаційних тех-

нологій в НУБіП України відкрито аспірантуру зі 
спеціальності 08.00.11 – «Математичні методи мо-
делі та інформаційні технології в економіці». 

Заняття для студентів проводяться в сучасних 
аудиторіях, оснащених мультимедійною та комп’-
ютерною технікою. Для студентів є можливість 
навчатися у Microsoft Imagine Academy, Cisco 
Academy, центрі компетенцій 1С, які функціону-
ють на базі факультету, а також використовувати у 
навчальному процесі Google Academy. 

На факультеті ефективно впроваджуються дис-
танційні технології навчання: навчально-
інформаційний портал (http://elearn.nubip.edu.ua) з 
електронними навчальними курсами, розроблени-

ми для кожної навчальної дисципліни. 
Для студентів факультету створено навчально-

методичні ресурси, які розміщено Еко-агро-Вікі 
(як вікіпедія), яка наповнюється науковими стаття-
ми з основних напрямів навчально-науково іннова-
ційної діяльності університету. 

Одним з основних завдань професійної підгото-
вки на факультеті – є навчання сучасним техноло-
гіям провідних компаній ІТ-індустрії та надання 
студентам можливості пройти професійну міжна-
родну сертифікацію. Для цього на базі факультету 
створюються ІТ-академії та центри компетенцій. 
Зокрема, факультет співпрацює з підприємствами-
стратегічними партнерами: ТОВ «Cyber Bionic 
Systematics», Microsoft Ukraine, «1C ПроКом», 
«3Dprint.UA», Unplag, Intel, Cisco та інші. 

Також студенті факультету мають можливість 
стажуватися в Університеті м. Гант (Бельгія), Вест-
фальському університеті (Німеччина), Варшавсь-
кому університеті наук про життя. 

В процесі підготовки фахівців значна увага 
приділяється формуванню наукового світогляду і 
сучасного підходу до вирішення фахових завдань. 
Студенти активно залучаються до наукових дослі-
джень, які проводяться у науково-дослідних лабо-
раторіях факультету у співробітництві з провідни-
ми українськими та зарубіжними установами, зок-
рема, Національним космічним агентством Украї-
ни та Інститутом космічних досліджень НАНУ, 
УкрІНТЕІ, компаніями ІВМ, Intel, Microsoft, 
«Укртелеком», «Інком», «Датагруп», «Ер-джі-
дейта», а також «СканЕкс» та «Панорама» тощо. 

Науково-педагогічні працівники (НПП) факу-
льтету організовують роботу наукових гуртків: 
«Кібертонус», «Інформер», «Цифровий контент», 
«Програмування». 

Студентські роки – це не лише навчання, а й 
участь у загальноуніверситетських конкурсах, 
спортивних змаганнях, олімпіадах, творчих вечо-
рах. Все це складові незабутнього студентського 
життя.  

     Юпаткіна Н.Я. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ  
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  



В наш час епохи комп’ютерних техноло-
гій та Інтернету, комп’ютерна злочинність 
стала реальністю суспільного життя. Нега-
тивні тенденції в значній мірі зумовлені бур-
хливим процесом розвитку науково-
технічної революції. Ця революція зумовила 
появу нового виду суспільних відносин і ре-
сурсів – інформаційних та надала злочинцям 
широкі можливості в пла-
ні доступу до нових техні-
чних засобів. 

Довгий час вважалось 
що комп’ютерна злочин-
ність існує в зарубіжних 
країнах, а в Україні через 
нерозвинену комп’ютери-
зацію це явище взагалі 
відсутнє. Саме ці обстави-
ни призвели недостатньо-
го вивчення цієї пробле-
ми. 

Останнім часом в Україні значно зросла 
кількість Інтернет користувачів, адже підк-
лючення до глобальної мережі стало доступ-
ним та зручним. Персональний комп’ютер, 
КПК, мобільний телефон з підключенням до 
Інтернету сприймається як належне та необ-
хідне. Для багатьох людей він став цілим 
світом, віртуальним світом. Як і в реальному 
світі, так і у віртуальному, де панує комп’ю-
терна інформація, трапляються, злочини, кі-
берзлочини. 

Розповсюдження комп’ютерних вірусів, 
шахрайства з пластиковими платіжними ка-
ртками, крадіжки коштів з банківських раху-
нків, викрадення комп’ютерної інформації 
та порушення правил експлуатації автомати-
зованих електронно-обчислювальних систем 
– це далеко не повний перелік подібних зло-
чинів. Дану категорію злочинів називають 
найчастіше кіберзлочини та комп’ютерні 
злочини. Поняття «кіберзлочин» молоде і 
утворено сполученням двох слів: кібер і зло-
чин. Термін «кібер» має на увазі поняття кі-
берпростору (у літературі частіше зустріча-
ються терміни «віртуальний простір», 
«віртуальний світ») та інформаційний прос-
тір, що моделюється за допомогою комп’ю-
тера. Тобто, кіберзлочини – це суспільно-
небезпечні діяння, які так чи інакше пов’яза-
ні з кіберпростором та комп’ютерною інфо-
рмацією, що моделюється комп’ютерами. 

Такі злочини характеризуються наступ-
ними особливостями: 
 високою латентністю, 
 складністю їх виявлення та розслідуван-

ня, 
 складністю доказу в суді подібних справ, 
 транснаціональною складовою в основ-

ному з використанням інформаційної ме-
режі Інтернет, 
 високим збитком на-
віть від одиничного зло-
чину. 
Усвідомлення серйознос-
ті даної теми було приво-
дом провести Нікітською 
О. В. для студентів IV 
курсу відділення програ-
мування міні-
конференцію на тему 
«Комп’ютерні злочини», 
яка мала на меті розкрит-

тя актуальності проблеми кіберзлочинності, 
висвітлення головних загроз, що підстеріга-
ють як програмістів так і користувачів ком-
п’ютерних технологій.  В  межах конферен-
ції було розглянуто правила запобігання та 
попередження комп’ютерних злочинів в по-
бутових умовах. 

З метою висвітлення кримінальної відпо-
відальності даного виду злочинності  було 
запрошено студентку відділення 
«Правознавство», яка розкрила основні по-
няття правової оцінки кіберзлочинів та за-
значила статті передбачені КУ стосовно по-
нять злочинів з використанням ЕОМ та ад-
міністративних і кримінальних видів пока-
рань. Це дало усвідомлення за власні дії від-
повідальності з використанням ПК та в ме-
режі. 

В майбутньому планується організація та 
проведення конференції за співпрацею ви-
кладачів та студентів відділень «Розробка 
програмного забезпечення» та 
«Правознавство» для подальшого дослі-
дження та всебічного висвітлення проблема-
тики комп’ютерних злочинів та їх попере-
дження. 

 
 

викладач комп’ютерно-інформаційних  
дисциплін Нікітська О. В. 

 

КОМП’ЮТЕРНІ ЗЛОЧИНИ  



РІВНЕ ПРИЄДНАЛОСЯ ДО  

ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОЇ АКЦІЇ  

«ПЕРША ХВИЛИНА МИРУ» 

Щоб відзначити День пам’яті та примирення, на війсь-
ковому меморіалі у Рівному зібралося 8 травня 2016 року 
близько двох сотень рівнян, зокрема студенти нашого відді-
лення програмування та інших відділень Рівненського дер-
жавного аграрного коледжу. 

Дійство розпочалося о 22.30 і завершилося о 23:01 – 
хвилиною тиші та запаленням «вогню миру». Саме у цей 
час у Європі закінчилася Друга світова війна та запанував 
мир. 

Під час акції виступили академічний камерний оркестр 
Рівненської обласної філармонії, етно-гурт «Дуліби», соліс-
ти Микола Бобрик та Павло Міщук. 

Присутнім розповіли про роль жінок у воєнні часи – про 
тих, хто боровся, чекав, опікувався родиною. Адже, ниніш-
ній  День  пам’яті  та  примирення  був  поєднаним із Днем 
матері. 

 Якимчук І.О. 
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Microsoft замінить 
мишу електронним 

кільцем 

Американська корпорація 
Microsoft винайшла новий 
спосіб керування комп'юте-
ром. Незабаром звичні для 
усіх маніпуляції за допомогою 
миші можна буде робити пер-
снем на пальці. 

Інженери навіть встигли 
подати заявку до патентного 
бюро. Свою розробку вони 
назвали дуже просто - Smart 
Ring, що перекладається як 
"розумне кільце". Маленький 
пристрій має велику кількість 
сенсорів, які зчитують усі ру-
хи руки і пальців. Таким чи-
ном, керування комп'ютером 
проходитиме без участь миші 
або тачпаду. 

Користувачу "розумного 
кільця" не потрібно буде ви-
вчати нові рухи, адже воно 
фактично створює ефект неви-
димої миші. Датчики фіксува-
тимуть пересування руки, а 
також натискання правої та 
лівої кнопки миші. 

Крім того, "невидиму ми-
шу" можна підключати не ли-
ше до звичайних комп'ютерів. 
Очікується, що вона матиме 
успіх і серед власників план-
шетів, смартфонів та смарт-
телевізорів. 

На жаль, поки Microsoft не 
публікує світлини своєї розро-
бки, а також її технічні харак-
теристики. Компанія не бажає 
оприлюднювати секретну ін-
формацію, поки не запатентує 
її. 

Жарти задніх парт 
 
Раніше першою фазою взаємин був цу-
керково-букетний період, а тепер пісен-
но-лайковий.  
 
Коли перестає працювати інтернет, ти 
можеш зануритися в свої думки і серйо-
зно поду … 
А ні, все, працює.  
 

-У мене комп'ютер сам вимикається ... 
що робити? 
-У тебе системник внизу стоїть? 
-Так. 
-Поміняй шкарпетки ... Він свідомість 
втрачає. 
 
Програмі "Фотошоп" цього року випов-
нюється 25 років. Ну, насправді випов-

нюється 38, але виглядає вона на 25.  


