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Підсумки навчання 

    Закінчився 2017-2018 навчальний рік 

для учнів 11 класів. В цьому році 

закінчили навчання 151 учень, з них на 

професійній основі навчались 104 учні, 

отримали свідоцтво про присвоєння 

робітничої професії 87 учнів, на 

профільному навчанні навчались 47 

учнів, відповідне свідоцтво отримали 

28  учнів. 

   Зокрема з професії «Водій 

автотранспортних засобів (категорії 

«В», «С») (вчителі Москаленко О.П., 

Жердецький В.Г.) навчалось 52 учні, 

отримали свідоцтво 48  учнів. 

    Професія «Кухар» (майстер в/н 

Крамаренко Л.С.) навчалось 27 учнів, 

отримали свідоцтво 17 учнів. 

   Професія «Секретар керівника 

(організації, підприємства, установи)» 

(вчителі Котлярова Ю.О., майстер в/н 

Химченко О.П.) навчалось 25 учнів, 

отримали свідоцтво 22 учні. 

    Профіль «Слюсар механосклада-

льних робіт (вчитель Євдокименко 

О.Є.) навчалось 24 учнів, отримали 

свідоцтво 7 учнів. 

    Профільне навчання «Гувернер» 

(вчитель Самсоненко Л.А) навчалось 23 

учні, отримали свідоцтво 21 учень. 

    За підсумками навчання учнів 11 

класів 21 учень закінчили навчання на 

відмінно та нагороджені грамотами 

директора комбінату. 

 

        Водій автотранспортних засобів 

–  10 учнів (Ємець максим, Костров 

Данило, Ткаченко Данило, Левченко 

Артем, Куриленко Данило, Кудрявцев 

Денис, Гурин Максим, Степанеко 

Катерина, Щербань Владислав, 

Чернишенко Іван) 

     Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи) – 6 учнів 

 (Толстокор Олександра, Курас Анна, 

Гладенко Вікторія, Петренко 

Анастасія, Гузєва Валерія, Лебідь 

Валерія). 

    Гувернер 4 учні  – (Пакуленко 

Вероніка, Тарабаненко Влада, 

Тарабаненко Софія, Бережко Софія). 

Слюсар механоскладальних робіт –   

1 учень (Муштай Максим) 

    Загальна успішність по комбінату в 

11 класах склала 100% (в минулому 

році 100%), якість успішності 73% (в 

минулому році 77 %.) 

    За професіями: 

     Водій автотранспортних засобів 

(категорії «В», «С») – загальна 

успішність 100%  (в минулому році 

100%), якість навчання 71 % ( в 

минулому році 64 %). 

   Кухар – загальна успішність 100% (в 

минулому році (100%), якість навчання 

56% (в минулому році 80 %). 

    Секретар керівника (організації 

підприємства установи) – загальна 

успішність 100% (в минулому році 

100%),  якість  навчання  88 %  (в мину- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 лому році 91 %). 

    Слюсар механоскладальних робіт – 

загальна успішність 100%, якість 

навчання 68% . 

    Гувернер – загальна успішність 100% 

(в минулому році 100%), якість 

навчання 77% (в минулому році 73 %). 

  
  Колектив КУ ˮММНВКˮСМР щиро 

вітає з днем народження  

майстра в/н з  професії «Водій 

автотранспортних засобів (категорії 

«В» і «С»)» 

Котенка Сергія Миколайовича 

 
06.06 

 

З днем народження вітаємо 

Та нескромно побажаємо 

Заробляти так багато, 

Щоб купити собі хату 

За кордоном біля моря, 

Жити там, не знати горя. 

Ще автівку іномарку, 

Може, власну там заправку, 

Може, банк, або завод, 

Мати все без першкод. 

Все, що бажане, купляти, 

Що не день — відпочивати. 

Тільки не забудь в турботах — 

Завтра вранці на роботу! 

 

 

 

 

 

 

Колектив КУ ˮММНВКˮСМР щиро 

вітає з днем народження  

заступника директора з господарської 

частини 

Беседіну Світлану Олександрівну 

 
03.06 

Бажаємо успіхів у справах, 

здоров’я в сім’ї,  

серця, сповненого любові,  

очей, що світяться від щастя, 

 нових відкриттів,  

найбільш приємних емоцій.  

Нехай все твоє життя буде 

суцільним святом.  

         З днем народження! 
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