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ПІДСУМКИ РОБОТИ 

ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

(продовження, початок у попередньому 

номері) 

«БАБУСИНІ ПИРІЖКИ» 

      На базі КУ "МНВК" СМР було 

проведено відбірково-тренувальний 

збори команди учнів Сумської області 

учасників IV етапу Всеукраїнської 

олімпіади з трудового навчання 2017-

2018 навчального року.  

 
      Майстер-клас "Бабусині пиріжки" 

провела майстер в/н з професії "Кухар" 

Крамаренко Лідія Сергіївна. 

Було цікаво, корисно та смачно. 

 

СПІВПРАЦЯ З ПТНЗ 

      В рамках співпраці та проведення 

сумісних заходів учні Комунальної 

установи "Міський міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат"  

Сумської міської ради відвідали 

майстер-клас із кулінарного напрямку 

який провели учнівський та 

педагогічний колектив ДНЗ «Сумський 

центр професійно-технічної освіти 

харчових технологій, торгівлі та 

ресторанного сервісу». 

 
ГОСТІ З РОМЕНСЬКОГО МНВК 

      Зустрічали колег з м. Ромни та їх 

учнів. Цікаве спілкування, дружня 

атмосфера, обмін досвідом, ідеями. 

Будемо раді подальшим зустрічам та 

співпраці). 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ВСЕУКРАЇНСЬКІ УЧНІВСЬКІ 

ОЛІМПІАДИ 

         ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових 

дисциплін з професії «Водій 

автотранспортних засобів (категорії 

«С»)» у 2018 році зайняла учениця КУ 

"ММНВК" СМР Степаненко Катерина.  

(вчитель Москаленко О.П.) 

   
  МАЙСТЕР_КЛАС ДЛЯ ВОДІЇВ 

      Комунальним закладом Сумської 

обласної ради «Сумський обласний 

центр медичної екстреної допомоги та 

медичних катастроф» були проведені 

заняття з учнями 11-х класів 

Комунальної установи "Міський 

міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат" Сумської міської ради які 

навчаються професії «Водій 

автотранспортних засобів (категорії «В 

і «С»)», щодо питань користування 

медичною аптечкою, евакуації 

постраждалих з автомобіля, надання 

першої медичної допомоги: штучне 

дихання, закритий масаж серця, 

накладання шин при переломах, 

зупинення кровотечі тощо. 

 

 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВА 2018 

    Міжнародний фестиваль освітніх 

технологій "Перспектива-Суми 2018". 

Як завжди, сучасна тематика, цікаві 

тренери, добра та динамічна 

атмосфера! Знайомилися з поняттям 

педагогічного коучінгу, навчались 

розкривати потенціал свій та учнів. 

 
 

Колектив КУ ˮММНВКˮСМР щиро 

вітає з днем народження 

заступника директора з НВР 

Євдокименка 

Олександра Єгоровича 

 
16.08 

З днем народження щиро  

                              Вас вітаємо, 

Лантух радості бажаємо. 

Будьте дужі і проворні, 

По-козацькому моторні, 

З хлібом щедрим на столі, 

З добрим словом у душі! 
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