
План роботи  

ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» 

на лютий 2019 року  

 
№ 

з/п 

Захід Дата проведення 

1. Реєстрація студентів 2 курсу для проходження ЗНО-2019 з 05.02.2019 

2. Нарада із класними керівниками академічних груп по питаннях 

відвідування занять, успішності, дотримання правил внутрішнього 

розпорядку студентам та ін. 

05.02.2019 

3. Участь студентів коледжу спеціальності «Комп’ютерна 

інженерія» у вебінарі до Всесвітнього дня безпечного інтернету 

05.02.2019 

4. Екскурсія – практичне заняття на Гостомельський завод 

британсько-нідерландської компанії Unilever з виробництва чаю 

«Ліптон» для студентів 2 курсу спеціальності «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

07.02.2019 

5. Олімпіада з української мови 07.02.2019 

6. Альманах «Подвиг героїв Крут в творах мистецтва» 07.02.2019 

7. Вистава студії театру та кіно «Ромео і Джульєта» 08.02.2019 

8. Збори старост груп, членів студентської ради та адміністрації 

коледжу 

12.02.2019 

9. Екскурсія – практичне заняття на підприємство ТОВ АШАН для 

студентів 3 курсу спеціальностей «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», «Маркетинг» 

12.02.2019 

10. Захід, присвячений Дню святого Валентина 13.02.2019 

11. Лекція  доктора економічних наук, доцента кафедри маркетингу 

та міжнародної торгівлі НУБіП України Буряка Р.І. для студентів 

спеціальностей «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

14.02.2019 

 

12. Участь викладачів коледжу у «II Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Нові інформаційні технології управління 

бізнесом»  

14.02.2019 

13. Реалізація виїзних майстер-класів в рамках профорієнтаційного 

проекту «Захисти свої права – створи своє майбутнє» для 

школярів м. Ірпінь, м. Буча 

Протягом місяця 

14. Мітинг-реквієм «Уклін – живим, полеглим – слава!» до Дня 

вшанування пам’яті учасників бойових дій на території інших 

держав 

15.02.2019 

15. Година мужності до 30-ти річчя виведення військ з Афганістану 15.02.2019 

16. День відкритих дверей  16.02.2019 

17. Звітно-виборна конференція студентської ради коледжу 18.02.2019 

18. Проходження квест-кімнати «Загублені у банку» на базі 

ПриватБанку студентами II курсу спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

19.02.2019 

19. Екскурсія в ПриватБанк для ознайомлення з вимогами 

проходженням ОНЛАЙН-практики  

19-21 лютого 

20. Методичний семінар «Проектна технологія: суть, досвід 

використання, роль у розвитку пізнавально-пошукової діяльності 

студентів  

20.02.2019 

21. Урок – екскурсія на підприємство ПрАТ Оболонь для студентів 2 

курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

20.02.2019 

22. Зустріч з керуючою OTP Bank Щербак Тетяною  20.02.2019 



23. Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні 20.02.2019 

24. Екскурсія – практичне заняття на торговельне підприємство ТОВ  

«Новус» та виробниче підприємство ТОВ «Екософт» 

після 20.02.2019 

25. Диктант єдності до відзначення «Дня рідної мови в Україні» 21.02.2019 

26. Міжвузівська науково-практична конференція «Василь 

Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Творча спадщина 

педагога у вітчизняному і міжнародному вимірах»» 

21.02.2019 

27. Олімпіада з дисципліни «Податкова система» серед студентів III 

курсу спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 071 « Облік і оподаткування» 

22.02.2019 

28. Відкрите заняття з предмету «Історія: Україна і світ» 22.02.2019 

30. Літературна кав’ярня «З журбою радість обнялась» до 100-річчя з 

дня народження О. Олеся  

22.02.2019 

31. Тематичний конкурс плакатів з фінансів серед студентів II курсу 

спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

071 « Облік і оподаткування» 

25.02.2019 

32. Підготовка до участі в заході «Краса НУБіП України – 2019»  з 25.02.2019 

33. Олімпіада з дисципліни «Економіка підприємства» серед 

студентів II курсу спеціальностей 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 071 « Облік і оподаткування» 

26.02. 2019 р. 

34. Екскурсія студентів спеціальності «Коп’ютерна інженерія» до 

навчальних лабораторій кафедри автоматики та робототехнічних 

систем ім. акад. І.І. Мартиненка НУБіП України 

26. 02. 2019 р. 

35. Профорієнтаційний проект «Зимова школа -2019».  

Гра-вікторина з фінансової грамотності серед учнів 9-х класів 

загальноосвітніх закладів Ірпінського регіону 

27.02.2019 р. 

36. Першість коледжу з волейболу Протягом місяця 

 


