
Заходи за лютий

2020р.



Початок роботи 

ІІ потоку 

підготовчих курсів 

(01.02.20)





Підсумкові 

екзамени на 

підготовчих курсах  

(І потік)







Першість коледжу 

з футзалу

(по групам)

(11.02.20)

Мусієнко А.І.

ООПТБД-11 – І місце 













День святого 

Валентина 

у коледжі та 

гуртожитку

(13.02.20) 















Лабораторне заняття з 

“Барної справи” в 

школі сучасного 

мистецтва 

обслуговування 

“Бар і сервіс”

(ГРС-31, Сліпко В.О.)

12.02.20











Змагання з волейболу
(регіон, коледж НМетАУ)

Мусієнко А.І.

Збірна НККЕП – І місце

13.02.20









Закінчення 

навчальної практики 

з ІКТ

(гр. П-21, 22)

Матушкіна П.І.

Попелюк О.Т.

14.02.20







Робоча зустріч з 

представниками 

фірми “Олді Тревел”

щодо стажування 

студентів у Болгарії

(Дідікова О.М.)

19.02.20







Лабораторне заняття 

з  “Барної справи”

у ГРК “Ермітаж”

(ГРС-31, Сліпко В.О.)

19.02.20











Захід у бібліотеці до 

Міжнародного дня 

рідної мови

«Квітни,  мово, 

зірницями слова …» 

(Підпала О.Г.)

21.02.20









Захист курсових робіт 

з кримінального 

права 

П-31,32

(Бубнєнкова О.О., 

Шиян О.М.)













Тиждень циклової 

комісії 

загальноосвітньої 

підготовки та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін

(24 - 28.02.20)



24 лютого

Олімпіади з 

математики
(Солошенко В.І., 

Сербіненко В.О.) 

та історії України 

(Свіженко О.В.)



Переможець олімпіади з 

математики – Голєв Артур (П-12)







Гречаний Віктор (П-21) – переможець 

олімпіади з історії на рівні коледжу 



Гречаний Віктор (П-21) – переможець 

олімпіади з історії на рівні коледжу 



25 лютого

Перегляд експозицій 
історико-краєзнавчого

музею міста 
Групи П-11, П-12 

(Кулик Ю.В., Коваленко О.В.)











25 лютого

Відкрите заняття з 

української 

літератури 
(ГРС-11, Зайченко І.Ю.)

Тема: “Лісова пісня” –

перлина драматургії 

Лесі Українки 











25 лютого

Олімпіада 

з англійської мови

(рівень коледжу)

Переможець –

Голєв Артур (П-12)





26 лютого

Відкрите заняття з 

фізичного 

виховання 
(П-12, Гаркуша О.А.)

Тема: Баскетбол. 

Техніка гри. Прийоми 

техніки гри у нападі













26 лютого

Екопроєкт
«Утилізація побутових 

відходів» 
(Дубина Л.І.)







26 лютого

Засідання ММО 
викладачів історії та 

суспільних наук 
регіону 

(Свіженко О.В.)





26 лютого

Регіональна олімпіада 
з історії  

(Свіженко О.В.)





Куценко Анастасія (ОО-31)–

переможець олімпіади з історії 

(регіональний рівень)



26 лютого

Відкрите заняття з 

Інформатики та КТ
(ОО-21, ПТБД-21, 

Матушкіна П.І.)
Тема: Використання 

можливостей Excel при 

вирішенні задач 

професійного спрямування













26 лютого

Першість коледжу 
з футзалу

(Мусієнко А.І.)
І місце – ОО-31, ПТБД-31
ІІ місце – ОО-21, ПТБД-21

ІІІ місце – ООПТБД-11







26 лютого

Масляна у гуртожитку
(Шакало Л.І.)









27 лютого

Відкрите заняття з 

Основ товарознавства, 

Гігієни і санітарії
(ГРС-22, Сліпко В.О., 

Правда Н.В.)
Тема: Визначення якості 

кондитерських виробів 

органолептичним методом











27 лютого

Круглий стіл 

“Боротись не можна 

страждати”

(Кулик Ю.В., Коваленко О.В.)













27 лютого

Літературно-музична 

композиція “Ярмарок

українських страв”

(Знахур Н.Л.)




























