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ВСЕУКРАЇНСЬКІ УЧНІВСЬКІ 

ОЛІМПІАДИ З БАЗОВИХ 

ДИСЦИПЛІН 

    Відповідно до Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з 

базових дисциплін, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-

захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності в       

КУ "ММНВК" СМР  було проведено І 

етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних дисциплін за 

напрямками підготовки серед учнів 

Комунальної установи ˮМіський 

міжшкільний навчально-виробничий         

комбінатˮ  Сумської міської ради  у 

2017-2018 навчальному році. 

     На  І етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад зі спеціальних 

дисциплін за напрямками  підготовки  

взяли участь 22 учні  комбінату, які 

представляли три професії комбінату. 

Це зокрема «Водій автотранспортних 

засобів категорії «С», Кухар», 

«Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи)». Більшість 

учнів показали високий рівень знань. 

    Фахове журі визначило переможців І 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних дисциплін за 

напрямками  підготовки, а переможці  з 

професії «Водій автотранспортних 

засобів категорії «С» та Кухар» 

приймуть участь ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

 

 
Переможець І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад зі спеціальних 

дисциплін за напрямками  підготовки з 

професії «Водій автотранспортних 

засобів категорії «С»  Степаненко 

Катерина та вчитель  

Москаленко Олексій Петрович 

 

Переможець І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад зі спеціальних 

дисциплін за напрямками  підготовки з 

професії «Секретар керівника 

(організації, підприємства, установи)»  

Толстокор Олександра  та вчитель 

Котлярова Юлія Олексіївна 

 

 

 



 

 
Переможець І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад зі спеціальних 

дисциплін за напрямками  підготовки з 

професії «Кухар»  Одаренко Юрій  

та майстер в/н  

Крамаренко Лідія Сергіївна 

     

     Відповідно до наказу директора 

комбінату від 09.02.18 № 22 для участі 

у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних дисциплін за 

напрямками підготовки серед учнів 

державних, професійно-технічних 

навчальних закладів і міжшкільних 

навчально-виробничих комбінатів у 

2017–2018 році до Державного 

професійно-технічного навчального 

закладу  «Сумське вище професійне 

училище будівництва і дизайну» 

переможців  І туру олімпіад: 

 - з професії «Водій автотранспортних 

засобів категорії «С»  Степаненко 

Катерину та вчителя Москаленка 

Олексія Петровича; 

- з професії «Кухар»  Одаренка Юрія та 

майстра в/н Крамаренко Лідію 

Сергіївну. 

   Керівником команди призначити 

заступника директора КУ"ММНВК" 

СМР Євдокименка Олександра 

Єгоровича. 

Педагогічний та учнівський колектив 

бажає успіхів команді  

КУ"ММНВК" СМР у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад зі 

спеціальних дисциплін 

 

 

       Колектив КУ ˮММНВКˮСМР щиро 

вітає з днем народження екс-директора  

 

Новосельського  

Валерія Павловича    

 
19.02. 

Шановний Валерій Павлович! 

Нехай завжди Вам всміхається доля, 

Несуть тільки радість з собою роки. 

Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання й думки! 

 

    Колектив КУ ˮММНВКˮСМР щиро 

вітає з днем народження майстра 

виробничого навчання з практичного 

водіння автотранспортних засобів 

Токарєва Віктора Семеновича 

 
19.02. 

Бажаємо миру і світлої долі, 

Запалу, енергії, сили доволі. 

Творчого вогнику, віри й наснаги, 

Щедрості серця, людської поваги. 

На довгих стежках Вашої ниви 

Будьте завжди Ви здорові й щасливі! 

Газета заснована у вересні 2015 року 

Виходить 2 рази на місяць 
 

 


