
ПРОТОКОЛ № 3 
наради директорів за заступників директорів  

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів  

Сумської області 

 

від 25.04.2014 

 

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: 

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; 

Токаренко О.І. – завідуючий Недригайлівським районним відділом освіти; 

Вернигора Н.О. – методист Недригайлівського районного методичного кабінету  

директори та заступники директорів МНВК (Ткаченко І.В., Диннік Н.В., Окаянна Н 

В.,  Скрипка М.М., Галайко С.М., Гордієнко О.Я., Лисюк Т.М.); 

 

       Порядок денний: 

  1.  Відкритття обласного семінару-наради директорів за заступників директорів  

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Сумської області 

  2. Презентація роботи Недригайлівського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату в ході реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі. 

  3. Підготовка до державної підсумкової атестації  з технологій у 2013-2014 

навчальному році 

  4.  Підготовка до проведення виробничої практики. 

  5.  Роль Недригайлівського районного відділу у створенні заходів, спрямованих на 

поліпшення навчально-виховного процесу. 

  6. Підведення підсумків роботи 

 

     Слухали: 

  1. Кореневу І.В. методиста з трудового навчання Сумського ОІППО 

ознайомила з основними напрямками розвитку технологічного профілю окреслила 

основні теми семінару наради. 

 2. Гордієнко О.Я. – директора Недригайлівського навчально виробничого 

комбінату презентація роботи Недригайлівського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату в ході реалізації Концепції профільного навчання в старшій 

школі, проблеми які виникають у роботі комбінату. Профілі та професії комбінату, 

контингент учнів та вчителів. 

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. Забезпечення збірниками завдань 

профілів і професій. Видання відповідних наказів, проведення консультацій, 

оформлення куточків ДПА.  

        5. Кощій Н.Г.,   головного спеціаліста управління освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації – про проведення виробничої практики, 

коригування робочих навчальних планів та про детальну програму практики, 

ведення щоденників практики та звіт про практику.  

6. Токаренко О.І. – завідуючого Недригайлівським районним відділом освіти 

про співпрацю між органами управління та міжшкільним навчально-виробничим 

комбінатом, про способи тіснішої співпраці між комбінатом та школами району 

         7.  Кореневу І.В., -  методиста з трудового навчання Сумського ОІППО, 

семінар-нарада була корисна для обміну поглядами та нововведеннями у роботі 

комбінатів 

 

    Ухвалили: 

1.  Прийняти до відома порядок  денний роботи семінару-наради міжшкільних 

навчально-виробничих комбінатів. 

   2.  Для нормальної планомірної роботи міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів треба створювати умови для більш якісного підходу до підготовки 

кваліфікованих робітників в умовах сучасності. 

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

також максимально забезпечити учнів матеріалами ДПА, видати відповідні накази, 

створити графіки проведення консультацій та також підвести учнів до усвідомлення 

проведення ДПА. 

4. Для забезпечення якісного навчання та отримання необхідних навичок учнів, 

треба більш серйозно віднестися до проведення виробничої практики з заповненням 

відповідної документації. Учні повинні відпрацьовувати навички у роботі, а не 

відбувати практику. 

   5.  Для створення тіснішої співпраці з органами місцевого управління освіти 

треба, щоб влада чула комбінат, школи чули комбінат, а всі разом чули учнів, які 

хочуть отримати знання, вміння і навички у набутті професії 

 

 

                                                                      

Голова:         О.Є.Євдокименко  
 

Секретар:          Н.В.Окаянна  


