
ПРОТОКОЛ №2 
наради директорів за заступників директорів  

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів  

Сумської області 

 

від 14.11.13.2013 

 

Голова: Євдокименко О.Є. - голова Координаційної ради директорів та 

заступників директорів МНВК Сумської області, 

заступник директора  КУ ˮММНВКˮ СМР. 

Секретар: Окаянна Н.В. -заст. голова Координаційної ради директорів та 

заступників директорів МНВК Сумської області, 

заступник директора  Грунського МНВК, Охтирського 

району 

 Присутні: 

Скиртаченко Н.Г головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти та інтернатних закладів 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 ( Новосельський В.П.,Ткаченко І.В., Диннік Н.В., Окаянна Н В., Шейко М.В., 

Скрипка М.М., Галайко С.М., Демченко І.М.) 

 

       Порядок денний: 

  1.  Концепції профільного навчання в старшій школі 

  2.  Роль міжшкільних навчально-виробничих комбінатів в світлі затвердженої нової  

Концепції профільного навчання в старшій школі в світі рішень «Координаційної 

ради директорів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів України» 

  3.Проведення державної підсумкової атестації  з технологій у 2013-2014 

навчальному році 

  4.  Проект положення про міжшкільні навчально-виробничі комбінати 

  5.Про необхідність створення сайтів у кожному міжшкільному навчально-

виробничому комбінаті до 01.01.14 року 

 

     Слухали: 

    1. Скиртаченко Н.Г.,   головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти та інтернатних закладів управління освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації окреслила основні напрямки нової 

концепції. 

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

з основними напрямками розвитку технологічного профілю в світі прийняття нової 

концепції профільного навчання. 

Євдокименко О.Є. - голову Координаційної ради директорів та заступників 

директорів МНВК Сумської області, заступник директора  КУ ˮММНВКˮ СМР, про 

функціонування навчально-виробничих комбінатів в реалізації нової концепції, цілі 

і задачі комбінатів.  

  



 

  3.  Євдокименко О.Є. - голову Координаційної ради директорів та заступників 

директорів МНВК Сумської області, заступник директора  КУ ˮММНВКˮ СМР. Про 

проведення Державної підсумкової атестації в міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатах у 2013 – 2014 навчальному році 

4. Євдокименко О.Є. - голову Координаційної ради директорів та заступників 

директорів МНВК Сумської області, заступник директора  КУ ˮММНВКˮ СМР, про .  

проект положення про міжшкільні навчально-виробничі комбінати. 

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

необхідність створення сайтів у кожному міжшкільному навчально-виробничому 

комбінаті до 01.01.14 року 

 

    Ухвалили: 

1.  Прийняти до відома основні положення нової концепції профільного 

навчання з урахування м умов міжшкільних навчально-виробничих комбінатів. 

   2.  Для своєчасного і безболісного переходу у 2018 році за новими критеріями 

уже зараз необхідно розробити  нові програми профільного  навчання, 

допрофесійного навчання, а також програми пробні роботи, для зацікавленості учнів у 

навчанні. 

3. Для проведення Державної підсумкової атестації слід залучити всі резерви, а 

також максимально забезпечити учнів матеріалами ДПА. 

4. Розраховувати на прийняття Положення про  міжшкільні навчально-

виробничі комбінати у 2014 році 

   5.  Створити усім МНВК Сумської області  сайти  до 01.01.2014 

 

 

                                                                      

Голова:         О.Є.Євдокименко  
 

Секретар:          Н.В.Окаянна  


