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День Захисника України 

Свято День захисника України офіційно встано-

влено 14 жовтня 2014 року Указом Президента «…З 

метою вшанування мужності та героїзму захисників 

незалежності і територіальної цілісності України, 

військових традицій і звитяг Українського народу, 

сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у 

суспільстві та на підтримку ініціативи української 

громадськості». До цього дня Україна йшла довгим і 

тернистим шляхом. Нагальна потреба у такому за-

гальнодержавному святі і саме цього дня особливо гостро постала після російської 

анексії Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. 

Крім того, 14 жовтня в Україні традиційно відзначається День українського ко-

зацтва, а також чергова річниця створення УПА. Впродовж століть в Україні це свято 

набуло ще й козацького змісту та отримало другу назву – Козацька Покрова. З 1999 

року свято Покрови в Україні відзначається як День українського козацтва.  

В нашому коледжі теж вітають всіх чоловіків і студентів зі святом Дня захисника 

України. Сьогодні всі ми є захисниками своєї держави, бо не знаємо що буде завтра. 

 Орест Співак 

Підтримка петиції про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо фінансування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації) 

З метою запобігання прийняттю на законодавчому рівні рішення, про передачу з 1 

січня 2018 року видатків на фінансове забезпечення державних вищих навчальних за-

кладів І-ІІ рівня акредитації з відповідних місцевих та обласних бюджетів Головою 

Ради Асоціації Марченком О.О., зареєстровано законопроект № 6506 «Про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування ВНЗ І-ІІ рівнів акредита-

ції)». Для прискорення розгляду та прийняття зазначеного законопроекту на сайті 

Верховної Ради України 28.09.2017 року зареєстрована та оприлюднена електронна 

петиція – «Підтримання Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо фінансування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації)», автор петиції Галат В.В. 

Станом на 31.10.2017 р. Петиція зібрала необхідну кількість підписів. Дякуємо за ак-

тивну участь 180 студентам та їх 38 батькам, родичам, знайомим!  

Ярослав Федусь 



Майстер-клас з використання хмарних сервісів для вчителів гімназії 

31 жовтня 2017 року у Рівненській гімназії «Гармонія» Рівненської міської ради 

відбулося засідання шкільного методичного об’єднання предметів природничо-

математичного циклу. На засідання було запрошено викладача програмування та при-

родничих дисциплін ВСП «РК НУБіП України» Юпаткіну Наталію Ярославівну. Во-

на дала майстер-клас «Створення анкетних (тестових) форм за допомогою хмарних 

сервісів», з метою підвищення педагогічної майстерності вчителів. На майстер-класі 

було присутні десять вчителів, які у комп’ютерному класі навчились створювати 

Google-форми, які у подальшому будуть використовувати на уроках та у позаурочній 

роботі. Зокрема, на відділенні програмування за допомогою Google-форм проводить-

ся анкетування студентів усіх курсів. Анкети містять питання, які стосуються вивчен-

ня дисциплін. Результати одного з останніх анкетувань будуть використані 01 листо-

пада 2017 року на групі аналізу успішності студентів навчальних груп відділення. 

Юлія Герус 

IV Міжнародна конференція «Цифрова освіта в  

природничих університетах»  

25 жовтня 2017 року на базі НУБіП розпочала 

роботу IV Міжнародна конференція «Цифрова 

освіта в природничих університетах», яка тривала                                                                                                                  

три дні. Ключова тема конференції «Кращі практи-

ки е-навчання». Відкрив конференцію доктор пе-

дагогічних наук, професор, ректор НУБіП 

Станіслав Миколайович Ніколаєнко, який розповів 

про важливість цифрової освіти у сучасних при-

родничих університетах. 

На сесійних засіданнях обговорювались питання 

цифрової освіти представниками різних установ, 

підприємств та організацій. Зокрема, О. Свири-

денко, компанія Microsoft, С. Бутенко, ТОВ 

«ПРОКОМ», представниками НМЦ «Агроосвіта», 

Сумського НАУ, Миколаївського НАУ, НУБіП та 

інші. Для участі у цій конференції була направле-

на Якимчук Ірини Олександрівни, завідувач відді-

лення програмування ВСП «РК НУБіП України», 

яка підготувала тези на тему «Формування медіао-

світніх компетентностей під час проведення семінару-практикуму для викладачів». 

Юлія Герус 



На відділенні програмування перед групою аналізу ус-

пішності студентів було проведено анкетування щодо ви-

вчення навчальних дисциплін у коледжі. Метою проведен-

ня анкетування було визначення рівня складності окремих 

курсів.  

Для зручності усі анкети  були поділені за курсом (другий, третій та четвертий). 

Для кожного курсу були визначені дисципліни з різних циклів навчання. На кожному 

курсі пропонувалося дати відповіді на шість запитань  з різними варіантами відпові-

дей. 

Анкетування проводилось в он-лайн режимі через Google-форму, яку підготували 

Юпаткіна Наталія Ярославівна та Масталярчук Євгеній Володимирович. 

Аналіз результатів анкетування показав, що складною у вивченні для студен-

тів другого курсу є дисципліна «Основи програмування та алгоритмічні мови», тре-

тього курсу – «Чисельні методи», четвертого курсу – «Програмування мовою асемб-

лера». 

Легкими у вивченні для студентів четвертого курсу є дисципліни ІЗВП, КПЗ, 

Соціологія. Для студентів другого та третього курсів вивчення всіх інших дисциплін 

оцінено на «середньої складності». 

З точки зору практичного значення для подальшого працевлаштування най-

більш корисними є знання отримані під час вивчення дисциплін «Основи програму-

вання та алгоритмічні мови» (ІІ курс), «Бази даних» та «Об’єктно-орієнтоване про-

грамування» (ІІІ курс), КПЗ, ІЗВП (IV курс). 

Викладання всіх винесених на опитування дисциплін ведеться на високому рівні 

із використанням ІКТ.  

Орест Співак 

Для студента 
01 листопада 2017 року на відділенні програмування у кабінеті № 

16 о 13.00  була проведена група аналізу успішності студентів навчальних 

груп. З шести навчальних груп розглядалася успішність 38 студентів, а са-

ме: 

21-П - 10 студентів; 22-П - 9 студентів 

31-П - 9 студентів; 32-П - 8 студентів 

41-П - 6 студентів; 42-П - 6 студентів 

Куратори навчальних груп підготують листи батькам цих студентів та 

повідомлять про їх «успіхи». Хочеться сподіватися що до групи аналізу ус-

пішності студентів коледжу кількість студентів стане меншою. 

Група аналізу успішності студентів відділення 
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Квест "HALLOWEEN" 

В Україні вже багато років відзначають іноземне свято Хелловін, у ніч з 31 жовт-

ня на 01 листопада. За легендою у цю ніч душі всіх померлих приходять на землю та 

блукають вулицями. Дехто ставиться до святкування вкрай негативно, зазначаючи, 

що це «чуже», запозичене свято. Проте запозичена лише назва, адже в українців 

раніше був свій Хелловін. Існував він за часів вірування у богів і звався Велесова 

ніч. Святкувалась Велесова ніч так само з 31 жовтня на 01 листопада, коли душі усіх 

померлих спускались на землю. 

У ніч на 01 листопада прийнято згадувати хороші речі про своїх померлих ро-

дичів, ставити свічку, аби їх душа знайшла дорогу до вашого дому та залишати на 

вулиці чи на підвіконні частування для потойбічних гостей. Найбільшою вдачею 

вважалось побачити у сні в цю ніч когось із померлих родичів. 

Студенти-програмісти ІІ та ІІІ курсів відзначили його взявши участь у квесті 31 

жовтня 2017 року. Перепони, які чекали студентів, було успішно подолано. Учасни-

ки проявили неабияку кмітливість та віртуозність у користуванні ІТ-засобами. Нади-

хали студентів до активності викладачі відділення програмування. Ідейним спонука-

тором виступила завідувач відділення  Ірина Олександрівна Якимчук. Модератори 

квест-проекту – Куделя Оксана Олексіївна та Черняк Тетяна Григорівна. Перемогли 

у квесті студенти 31-П групи. 

Юлія Герус 

УВАГА! 


