
Перший день місяця листопада студенти відділенні програмування провели в цікавій 
метушні, приуроченій до свята Halloween. Учасниками були команди ІІ та ІІІ курсів. Їм 

довелось розв’язати загадки Летючого Голландця і Машини 
Часу, за допомогою вахтера розшукати небезпечного 
злочинця, поспілкуватись з таємничим Голосом із телефону, 
дібрати ключ до Коду да Вінчі, отримати допомогу від 
людини, якої вже нема серед живих, та стати справжніми 
мисливцями за головами… зав відділень, методиста, 
диспетчера, заступників директора коледжу.  

Зрештою, незважаючи на “перешкоди” від 
четвертокурсників, які сприяли організації цього екшину, 
усі перепони було успішно подолано. Учасники проявили 

неабияку кмітливість та віртуозність у користуванні ІТ-засобами. 

Надихали студентів до активності викладачі 
відділення програмування Оксана Олексіївна Куделя та 
Оксана Віталіївна Нікітська. Ідейним спонукатором 
виступила завідувач відділення Ірина Олександрівна 
Якимчук. Модератор квест-проекту  – викладач 
англійської мови Ірина Володимирівна Музичук. 

Halloween-квест 

MONITOR 

Випуск № 8 30.11.2016р 

Події листопада: 

1. Квест “Halloween” 

2. Поїздка в Остріг 

3. Обласне методоб’єднання викладачів інфор-

матики та комп’ютерної техніки 

4. День аграрія та студента 

5. Регіональна олімпіада 



 

16 листопада 2016 року у ВСП “Рівненський коледж НУБіП 

України» відбулось обласне методичне об’єднання виклада-

чів інформатики та комп’ютерної техніки вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області.  

Обласне методичне об’єднання – це один із провідних видів 

роботи викладачів. Воно покликане збагачувати професій-

ний, педагогічний досвід усіх присутніх викладачів, відкри-

вати нові аспекти викладання та подачі матеріалу студентам. 

Темою засідання обрано «Використання інноваційних техно-

логій у підвищенні комп’ютерної грамотності студентів». 

Розпочалось методичне об’єднання з привітання гостей коледжу директором навчального закладу 

Корсуном Ярославом Петровичем.  Він розповів про історію, сьогодення та перспективи розвитку ко-

леджу і побажав викладачам творчої наснаги та професійного 

натхнення у роботі. 

Далі звучала привітальна промова голови методичного 

об’єднання Марценюка Миколи Васильовича, який розповів 

про підготовку до проведення Другого туру X Всеукраїнської 

олімпіади з інформатики. Викладачі встановили дати, до яких 

повинні подавати заявки на участь в олімпіаді та свої варіанти 

завдань. 

Цей день був чудовою нагодою показати досвід виклада-

чів ВСП “Рівненський коледж НУБіП України» з використан-

ня комп’ютерної техніки та комп’ютерних програм з метою інтенсифікації навчально-виховного про-

цесу. Було організовано виставку методичних матеріалів викладачів Матвійчук Т. А., Якимчук І. О., 

Хрипа М. В., Куделя О. О., Юпаткіна Н. Я., Нікітська О. В., Петрук Г. М. 

З доповіддю «Модель впровадження медіаосвітніх технологій в навчальний процес коледжу» ви-

ступила завідувач відділення програмування Якимчук Ірина Олександрівна. Петрук Ганна Миколаївна 

продемонструвала застосування методичного забезпечення та процес інтенсифікації навчання інфор-

маційних дисциплін. Хрипа Юрій Володимирович ознайомив присутніх з застосуванням власного веб-

сайту викладача для організації інтерактивного навчання. Матвійчук Тетяна Адамівна розкрила тему 

застосування веб-ресурсів коледжу в освітньому процесі. 

Методист Ради директорів Процюк Віталій Кононович відзначив високий рівень підготовки ви-

кладачів ВСП “Рівненський коледж НУБіП України» і запропонував обговорення проведення засідань 

методичного об’єднання в режимі онлайн конференції. Викладачі обсудили проблеми ліцензування 

програмного забезпечення та шляхи їх вирішення. 

У межах програми методичного об’єднання був 

передбачений огляд навчально-матеріальної бази ко-

леджу, який провів завідувач навчальною лабораторі-

єю «Комп’ютерно-інформаційний центр» Кунах Ігор 

Сергійович.  

Хотілось би зазначити, що заходи такого масш-

табу дуже доцільні та важливі, адже завдяки їм ви-

кладачі інформатики та комп’ютерної техніки мо-

жуть не тільки показати свою майстерність, а й про-

фесіоналізм.   

  



       Щорічно, 17 листопада, студенти вищих навчальних закладів  святкують “своє” свято. Не 

оминуло свято і наш коледж.  

Надзвичайно цікавий сценарій розгортався перед глядачами.  

Концертна програма була досить різносторонньою та захоплю-

чою. Одним з гостей став Микола Бобрик - учасник шостого 

сезону телепроекту “Голосу країни”.  

        Справжніми ангелочками стали ще одні гості - вихованці 

Клеванської школи-

інтернату для дітей з 

вадами зору, що по-

казали справжню каз-

ку та феєрію  на сцені.  

Окрім виступів, директор коледжу Корсун Ярослав 

Петрович вітав всіх студентів зі святом.  

Було нагорождено відзнаками та грамотами кращих сту-

дентів, викладачів. 

 

     За сприяння директора коледжу Корсуна Ярослава Петровича було організовано поїздку-

відповідь, що відбулась 24 листопада 2016 року. Студен-

ти та викладачі ВСП «Рівненський коледж НУБіПУ» на 

чолі з Куделею Оксаною Олексіївною підготували пода-

рунки для маленьких 

школяриків у вигляді 

запрошень на новоріч-

ний ранок у Музично-

драматичному театрі, 

корзини фруктів, та 

повітряних кульок.  

4 
 листопада 2016 року для студентів 
третього та четвертого курсу відділення 
програмування Куделею Оксаною 

Олексіївною було організовано екскурсійну 
поїздку до Національного університету 
“Острозька академія”. 
В межах заходу студенти ознайомились з 
історією закладу та мали можливість 
розглянути основні експозиції музею 
Острозької академії. Музей складається з 7 
окремих експозиційних залів, які знаходяться 
на території університету. 

Поїздка в Остріг 
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Регіональна олімпіада 

19 листопада 2016 року у коледжі була про-

ведена регіональна олімпіада з програмуван-

ня факультетом інформаційних технологій 

НУБіП України. Для проведення олімпіади з 

Києва у Рівне приїхали Глазунова Олена Гри-

горівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

декан факультету ІТ, Ясенова Ірина Сергіїв-

на, доцент кафедри комп'ютерних наук. В 

олімпіаді взяли участь 21 студент 4-го курсу. 

Для трьох найкращих при вступі на факультет ІТ НУБіП додається 10 балів та вручаються призи  

Ось і підійшла до  

завершення осінь Проте, сніг вирішив порадувати нас своєю при-

сутністю в листопаді 

Трішки з життя програміста. Наболіле! 

Вийшло так, що я працюю програмістом. І на 

запитання "Ким працюєш?" я відповідав як є. 

Відтак усі мої знайомі та друзі телефонують і 

тягнуть мені свої системники, ноутбуки й навіть 

телефони на полагодження, просять вибрати 

"який-небудь путній" девайс для обнови. Всі 

роз'яснення про різницю програміста баз даних 

та комп'ютерного слюсаря даремні. Одного 

"прекрасного" дня мені все це остогидло. І на 

запитання "Ким працюєш?" я став відповідати 

"Архітектором баз даних і програмних оболо-

нок". Дзвінки вщухли. Але вчора зателефонував 

приятель і попросив допомогти йому спроекту-

вати на дачі вбиральню.  

Програмування - це не професія. 

Це образ мислення. 


