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Global Game Jam 

Назва Game Jam походить від музичного терміну Jam Session - фантазії на зада-
ну тему на різних інструментах. Game Jam - це збір людей, які цікавляться чи про-
фесійно займаються розробкою комп'ютерних ігор, задля створення гри на задану те-
му у дуже короткий термін. 26-28 січня 2018 року відбулось локальне проведення 
Global Game Jam у Рівному.  

На початку джему головними організаторами оголошувалась тема. Ця тема – 
єдина на весь світ та розкривається в кожному часовому поясі в один час.За 48 годин 
люди мали придумати ідеї на задану тему, обʼєднатись в команди, створити прототип 
гри та її презентацію. Темою джему в 2018 році стала – «Передача». Приємно відзна-
чити, що окремими учасниками стали студенти відділення програмування ВСП «РК 

НУБіП України»: 
31-П група: Довгорукий Андрій, Лазарчук Віктор, 
Шевчук Роман, 
32-П група; Наливайко Віталій, Подобайло 
Андрій, Тимчук Роман, Федусь Ярослав, Яроцький 
Михайло, 
41-П група: Балаушко Олексій, Гребініченко Єв-
геній, Хомич Олександр, Ульчак Олег. Їх проект 
Conveyor призначений для розвитку реакції через 
мобільну версію. Учасники отримали сертифікати. 

Юлія Герус 

Майстер-клас зі створення Google-форм 

07 лютого 2018 року в аудиторії № 26-27 пройшов майстер-клас «Створення тес-

тових форм за допомогою «хмарних» сервісів». Майстер-клас давала Юпаткіна Н. Я., 

викладач програмування та інформаційних дисциплін. Запрошених прийшло 20 ви-

кладачів бажаючих удосконалити свої ІТ-навики! Вони навчалися створювати тесто-

ві google-форми для їх використання у освітньому процесі. 

        Google Форма дає широкий спектр можливостей використання, в навчальному 

та науковому процесі та полегшує роботу при підготовці завдань: зникають паперові 

версії питань. 

Наталія Юпаткіна 



14 ЛЮТОГО ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА? НІ, ДЕНЬ КОМП’ЮТЕРНИКА! 

           Що ж сталося 14 лютого 1946 року ? А сталося 
одне дуже важливе для сучасної цивілізації подія. У Пе-
нсільванському університеті був прийнятий в експлуа-
тацію перший електронний обчислювач, що працює за 
заздалегідь заданою програмою. Вперше автоматизація 
торкнулася процесу обчислень, процесу розумового, 
який до того часу вважався винятковою прерогативою 
людини розумної. 
           Про Валентина, на честь якого назване свято, ві-
домо небагато. За одними легендами він жив в III столітті н.е., в римському місті Те-
рні. За іншими – він був простим християнським священиком. Легенда про Валенти-
на має романтичний настрій. У його житті була сліпа дівчина, яку він кохав та не міг 

відповісти на ці почуття. Тому є його зворушливий лист 
до неї. Як все було насправді достовірно не відомо, але 
безсумнівно одне – молодий християнський священик 
дійсно загинув в ім’я Любові. Ми святкували це свято 16 
лютого у на честь якого відбувся концерт. Учасники кон-
церту з радістю готувалися до цього свята. Вони проде-
монстрували свої знання з англійської та французької 
мов, музичні і хореографічні таланти, проявили високий 
рівень артистизму і акторських здібностей. 

Юлія Герус 

                                     

А як ми готуємось до ЗНО-2018? 
           «Відповідно до календарного плану і підготовки та проведення ЗНО у 2018 
році, який затверджений наказом Міністерства освіти та науки України, реєстрація 
для участі в ЗНО розпочинається 6 лютого та триватиме до 19 березня.  
            18 лютого студенти відділення програмування ВСП «РК НУБіП України» ма-
ли змогу самостійно зареєструватись на ЗНО-2018 у комп'ютерних аудиторіях. Для 
цього їм було потрібно заповнити реєстраційну картку на сайті УЦОЯО та сформу-
вати комплект документів, необхідних для реєстрації. Після цього треба надіслати 
такий комплект документів до регіонального центру оцінювання якості освіти.                            
Завершальний етап – отримання майбутнім учасником ЗНО підтверджувального до-
кументу про реєстрацію від регіонального центру оцінювання якості освіти. 
          Як стало відомо, основна сесія ЗНО триватиме з 22 травня по 13 червня. Усім 
студентам бажаємо успіхів! 

Вадим Красовський 



«Стрічання», «Громиця», «Зимобор» 

П'ятнадцятого лютого - свято Стрітення, в народі 
«Стрічання», «Громиця», «Зимобор», яке відзначають 
через 40 днiв пiсля Рiздва Христового. 

На Стрітення, за народними уявленнями, зима іде 
туди, де було літо, а літо - де була зима. Дорогою вони 
зустрічаються і говорять між собою: За народним віру-
ванням, літо зустрічається з зимою двічі на рік: на Стрі-
тення - 15 лютого - та в день святої Анни - 22 грудня. В 
народі уявляли, що навесні Зима - стара баба, а Літо - 
молода дівчина. 

На Стрітення Зиму веде попід руки старий дід Мороз, вона зігнулася, трясеть-
ся і ледве йде. Кожух на бабі Зимі полатаний, чоботи подерті, а в хустці на голові 
миші діри погризли, і з тих дір сиве волосся стирчить. В руках Зима несе надщерб-
лений кошик з льодом, а через плечі у неї - порожнісінька торба. У Літа вінок на го-
лові, сорочка, квітами мережена, зелена плахта, - весела і вродлива дівчина. Літо 
несе в руках серп і сніп жита та пшениці. 

В цей день в церквах України святили воду та свічі. Посвячені на Стрітення 
свічки звалися «громичними», бо їх запалювали і ставили перед образами під час 
грози, щоб оберегти людей і худобу від грому. Ці ж свічки давали в руки вмираючо-
му при читанні одхідної молитви.  В день Стрітення, коли приходили з церкви, за-
палювали «громичну» свічку - «щоб весняна повінь не пошкодила посівам і щоб 
мороз дерев не побив!».  Від «громичної» свічки і саме свято, крім «Стрітення» або 
«Стрічання», називалося колись «Громиця».  

Оксана Куделя 
 

 ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ТИМ, ХТО НЕ ПОВЕРНУВСЯ ДОДОМУ 
 

            День пам'яті Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого з Чоти-
ри роки тому, 18-20 лютого 2014 року,  під час Революції Гідності протистояння між 
українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 
           21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами за-
гиблих мітингувальників Майдану. Цього дня на Майдані відбулося прощання із за-
гиблими повстанцями, яких в жалобних промовах назвали «Небесною Сотнею», а 
під час прощання із загиблими лунала пісня «Плине кача...», яка стала українським 
народним реквіємом. 
            Юні хлопці, чоловіки та жінки вже ніколи не повернуться додому, не обій-
муть близьких, не посміхнуться друзям. Сумно і боляче. Хто б міг подумати, що в 
21 столітті, після всього, що пережила наша (і не тільки) держава, все повториться 
знову. Схоже, людство не квапиться вчитись на своїх помилках… 

Андрій Подобайло 



Стан знань, умінь і навичок студентів  
відділення програмування 

        20 лютого 2018 року відбулися збори відділення про-

грамування, де розглядався стан знань, умінь і навичок 

студентів відділення у І семестрі 2017-2018 навчального 

року. Завідувач відділення Якимчук І. О. представила ре-

зультати заліково-екзаменаційної сесії у порівнянні з та-

кою ж сесією минулого І семестру 2016-2017 навчального 

року.На зборах був присутній представник адміністрації заступник директор з нав-

чальної роботи Царук В. Ю. та куратори навчальних груп. Василь Юрійович дав хара-

ктеристику роботи відділення та ознайомив студентів зі станом знань, умінь і навичок 

студентів інших відділень коледжу. Також, заступник директора розкрив перспективи 

спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення. 

Юлія Герус 
Семінар-практикум  

«Використання хмарних сервісів в освітньому процесі» 

        22-23 лютого 2018 року відбувся семінар-

практикум «Використання хмарних сервісів в освітньо-

му процесі» для педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рів-

нів акредитації.На семінар-практикум завітали викла-

дачі Технікуму землевпорядкування ЖНАЕУ, Рівненсь-

кого економіко-технічного коледжу, Рівненського дер-

жавного гуманітарного університету. Захід проводила 

завідувач відділення програмування Якимчук І. О. Учасники семінару опанували та 

удосконалили уміння і навики роботи із засобами Microsoft Office Word, Excel, Pub-

lisher, PowerPoint та хмарними сервісами Google. Це дозволить 

підвищити компетентності викладачів у використання медіао-

світніх технологій в освітньому процесі. 

            Після опанування «хмарних сервісів» викладачам за-

пропоновано самостійно засвоїти матеріал шляхом виконання 

випускової роботи. Учасники семінару-практикуму 

«Використання хмарних сервісів в освітньому процесі» отри-

мають сертифікати. 

Ірина Якимчук 
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