21.03. - Книжковий вернісаж «Поезія – мелодія душі» до Всесвітнього дня поезії;
22.03. - Презентація нових видань видавництва «Кондор»;
27.03. - Книжкова виставка «Театр: історія та сьогодення» до Міжнародного дня
театру;
Заходи практики студентів:
04.03.– 20.04. – навчальна практика у студентів групи 22- ХТ;
11.03.– 06.04. – навчальна практика у студентів групи 21-ТО;
11.03.– 06.04. – технологічна практика у студентів групи 33-ХТ;
11.03.–06.04. – практикум у студентів групи 33-РО;
11.03.– 15.03. – навчальна практика у студентів груп 21, 22, 23, 24 ПВ;
18.03.– 13.04.– технологічна практика у студентів групи 23-(ГРС)ГО;
18.03.– 27.04.– навчальна практика у студентів групи 22-(ГРС)ГО;
18.03.– 29.03.– навчальна практика у студентів групи 23-ПВ;
Методичний відділ:
Впродовж місяця:
 Участь у роботі ММО викладачів коледжів (за графіком засідань ММО)
21.03. – засідання методичної ради;
25.03. - засідання атестаційної комісії;
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Засідання циклових комісій:
14.03. - засідання циклової комісії фінансово-облікових дисциплін;
19.03. - засідання циклової комісії природничих дисциплін і охорони праці;
19.03.- засідання циклової комісії іноземних мов;
19.03.- засідання циклової комісії туристичного обслуговування;
19.03. - засідання циклової комісії фізико-математичних дисциплін;
21.03. - засідання циклової комісії готельного обслуговування;
21.03. - засідання циклової комісії іноземних мов за професійним спрямуванням;
22.03. - засідання циклової комісії ресторанного обслуговування та харчових
технологій;
28.03. - засідання циклової комісії української мови і літератури, та зарубіжної
літератури;
28.03.- засідання циклової комісії фізичного виховання і захисту Вітчизни;
Навчально-організаційні заходи:
04.03., 11.03., 18.03., 25.03. - засідання старостату відділення «Торгівля, фінанси та
комп’ютерні технології»;
05.03., 12.03., 19.03., 26.03. - засідання старостату відділення «Правознавство»;
05.03., 12.03., 19.03., 26.03. - засідання студентської ради і старостату відділення
«Ресторанне господарство»;
11.03., 25.03. – засідання старостату відділення «Туристичне та готельне
обслуговування»;
Виховні заходи:
04.03.- Виховна година на тему: «Масляний тиждень»;
04.03.- Виховна година «Волонтерам присвячується»;
04.-5.03. - Перегляд фільму-презентації на тему: «Ні дискримінації прав в Україні»,
присвячений Дню «Нуль дискримінації»;
05.03. – Змагання за кубок коледжу з настільного тенісу;
05.03.- Виховна музична година на тему: «Червона рута», присвячена 70-річчю від
дня народження Володимира Івасюка, українського композитора і поета;
05.03.- Конкурс «Міс та Містер КТГГ - 2019»;
06.03.- Літературно-просвітницька година на тему: «Шевченко у сучасному
мистецтві» до дня народження Т.Г. Шевченка;
07.03.- Виховна година на тему: «Міжнародний жіночий день»;
07.03.-Тематичний діалог на тему: «Роль жінки у розвитку суспільства». Виставка
святкових стіннівок до Міжнародного жіночого дня;
11.03.- Інформаційна хвилинка на тему: «Незабутній Шевченко»;
11.03.- Відвідування «Музею медуз»;
12.03.- Бесіда на тему «Великий син українського народу» до річниці від дня
народження Т.Г.Шевченка;
14.03. – Спортивно-розважальне свято «Веселі старти»;
14.03.- Екскурсія до Національного музею Тараса Шевченка;
13-15.03. – Участь збірної команди коледжу у змаганнях з волейболу на першість м.
Києва серед вузів;

15.03.- Виховна година на тему: «Молодіжний сленг: «за» і «проти»;
18.03.- Перегляд фільму з нагоди 102 річниці Української Центральної Ради;
19.03. – Товариська зустріч з волейболу збірних команд викладачів і студентів;
19.03.- Бесіда на тему: «Чи можна прожити без конфліктів?»;
20.03.- Виховна година на тему: «Всесвітній день Землі»;
20.03.- Виховна година на тему: «Година Землі – час для роздумів»;
20.03.- Благодійний захід в дитячому будинку «Берізка»;
20.03- Бесіда за участю представників національної поліції міста Києва «Юридична
відповідальність неповнолітніх»;
21.03. – Проведення змагань з армреслінгу;
21.03.- Літературна година на тему: «Патріарх БУ-БА-БУ Юрій Андрухович»;
21.03.- Всесвітній день поезії. Презентація збірки поезії студентки 21-ПВ Резнік
Анни;
21.03.- Година спілкування: Щасливі люди живуть довше - міжнародний день
щастя;
22.03.- Екскурсія до Ботанічного саду (до Всесвітнього дня Землі );
25.03. – Змагання за кубок коледжу з міні-футболу;
25.03.- Виховна година на тему: «Ми –творці власного життя»;
25.03.- Бесіда на тему: «Всесвітній день боротьби з туберкульозом»;
26.03.- Диспут «Як не стати об’єктом злочинних зазіхань?»;
27.03.- Бесіда про шкідливий вплив наркотиків;
28.03.- Перегляд вистави «Незрівнянна» в Національному академічному театрі
28.03.- Виховна година на тему: «Повага до себе має свій зовнішній вигляд»;
29.03.- Перегляд вистави «Голохвастоff» у Київському академічному театрі Драми
і Комедії на Лівому березі;
29.03.- Весняна прогулянка до парку Дружби народів;
29.03.- Година спілкування «Труд + Терпіння = Успіх»;
Заходи бібліотеки:
04.03. - Лекція кандидата філологічних наук, літературознавця, наукового
співробітника Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Олесі
Стужук; «Шевченко у побуті»;
04-15.03. - Книжкова виставка «Вічний, як народ» до дня народження Т.Г.
Шевченка;
04.03. - Фотовиставка «Життя моє – обірвана струна…» до 70-річчя від дня
народження Володимира Івасюка, українського композитора і поета
07.03. - Книжковий вернісаж «Жінки України»;
14.03. - Експрес-інформація «Вони для нас виборюють життя…» до Дня
українського добровольця;
15.03. - Тематична полиця «Знай свої права» до Всесвітнього дня захисту прав
споживачів;
20.03. - Книжкова виставка «Формула щастя» до Міжнародного дня щастя;
20.03. - Тематична полиця «Лицар України» до 380-річчя від дня народження Івана
Мазепи, українського державного і політичного діяча, гетьмана Лівобережної
України;

