
ПРОТОКОЛ №1 
семінару-наради директорів за заступників директорів  

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів  

Сумської області 

 

від 25.09.2013 

         Присутні: 

Скиртаченко Н.Г., головний спеціаліст управління освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації; 

Кощій Н.Г.,головний спеціаліст управління освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації; 

Коренева І.В., методист з трудового навчання Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 

методисти відділів освіти райдержадміністрацій, директори та заступники 

директорів МНВК (12 осіб; Новосельський В.П.,Євдокименко О.Є.,Ткаченко І.В., 

Диннік Н.В., Федоренко Н.Г.,Окаянна Н В., Шитко М.В., Скрипка М.М., Галайко 

С.М., Демченко І.М.) 

 

       Порядок денний: 

  1.  Стан функціонування міжшкільних навчально-виробничих комбінатів 

сумської області у 2013-2014 навчальному році. 

  2.  Програмно – методичне забезпечення уроків теоретичного та практичного 

циклів, організація профільного навчання у міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів Сумської області у I семестрі 2013-2014 навчального року. 

  3.  Координація діяльності міжшкільних навчально-виробничих комбінатів 

Сумської області  у 2013-2014 навчальному році. 

  4.  Методичне забезпечення уроків теоретичного та практичного циклів. 

  5.  Обрання голови Координаційної ради директорів та заступників директорів 

МНВК Сумської області. 

 

     Слухали: 

   1. Скиртаченко Н.Г.,   головний спеціаліст управління освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації проаналізувала роботу міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів Сумської області за минулий рік та перспективні 

напрямки роботи у 2013-2014 навчальному році. 

   2. Кощій Н.Г., головний спеціаліст управління освіти і науки Сумської  

облдержадміністрації висвітила питання щодо координації діяльності 

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Сумської області  у 2013-2014 

навчальному році, а саме організації навчально-виробничого процесу в МНВК, 

організації та проведення виробничої практики. 

   3. Коренева І.В. методист з трудового навчання Сумського ОІППО ознайомила 

з програмно – методичним забезпеченням уроків теоретичного та практичного 

циклів, організацією профільного навчання у міжшкільних навчально -

виробничих комбінатів Сумської області у семестрі 2013 – 2014 навчального 

року, а саме методичними рекомендаціями на 2013-2014 навчальний рік; 



програмним забезпеченням ліцензованих професій технологічного профілю у 10-

11 класах та відповідність матеріально – технічного забезпечення вимогам 

навчальних планів і програм. 

  4.  Ткаченко І.В., директор Роменського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату поділився власним досвідом роботи з питань методичного 

забезпечення уроків теоретичного та практичного циклів. 

  5.  Коренева І.В., методист з трудового навчання Сумського ОІППО, яка 

зазначила про необхідність обрання нового складу Координаційної ради 

директорів та заступників директора МНВК Сумської області ( голова 

Координаційної ради та заступник голови Координаційної ради) та 

запропонувала кандидатури Євдокименко О.Є., заступника директора Сумського 

МНВК, Окаянної Н.В., заступника директора  Грунського МНВК. 

Голосували: 10 осіб 

За - 9 осіб 

Проти – 0 осіб 

Утримався – 1 осіб 

 

    Ухвалили: 

  1.  Дотримуватися наказів Міністерства освіти і науки України та методичних 

рекомендацій на 2013-2014 навчальний рік під час проведення навчально-

виробничої практики. 

  2.  Привести відповідно до вимог програмно – методичне забезпечення 

ліцензованих професій технологічного профілю у 10-111 класах згідно з наказом 

МОН України від 20.05.2013 №1/9-349 та листа  МОН України від 05.09.2013 № 

607 щодо програмно – методичного забезпечення навчально-виховного процесу у 

2013-2014 навчальному році. 

  3.  Створити сайти (блоги) усіх МНВК Сумської області. 

  4.  Обрати головою Координаційної ради директорів та заступників директорів 

МНВК Сумської області Євдокименко О.Є., заступника директора Сумського 

МНВК та заступником голови Координаційної ради Окаянну Н.В., заступника 

директора Грунського МНВК. 

  5.  Проводити семінари – наради  директорів та заступників директорів 

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Сумської області у  жовтні, 

квітні щороку та за потребою. 

 

 

                                                                     Н.Г. Скиртаченко 

                                                                     Н.Г. Кощій 

                                                                     І.В. Коренева 

 

 


