
ПРОТОКОЛ № 1 
наради директорів за заступників директорів  

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів  

Сумської області 

 

від 25.10.2014 

 

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: 

Яковенко Ю.М. – в.о. директора навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Сумській  області; 

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

післядипломної педагогічної освіти; 

Степаненко О.П. –  методист навчально-методичного відділу Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Тетірко І.В.   – заступник голови Роменської державної адміністрації; 

Івницька І.О. – начальник відділу освіти виконавчого комітету Роменської міської 

ради; 

Матяш О.М. – методист з трудового навчання відділу освіти виконавчого комітету 

Роменської міської ради; 

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

Н.Г.,Окаянна Н В.,  Скрипка М.М., Голайко С.М., Гордієнко О.Я., Шевченко Ю.В.); 

 

       Порядок денний: 

  1.  Відкриття обласного семінару-наради директорів за заступників директорів  

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Сумської області 

  2. Візитна карта освітнього простору м. Ромни. 

  3. Алгоритм управлінських дій з організації навчально-виробничого процесу в 

умовах профілізації. 

  4.  Методичні рекомендації з розробки робочих навчальних планів для підготовки 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів за робітничими професіями у 

міжшкільних навчально-виробничих комбінатах. 

  5. Роль і місце міжшкільних навчально-виробничих комбінатів в системі загальної 

середньої освіти та окремі питання функціонування закладів такого типу у умовах 

сьогодення. Інформація про засідання Координаційної ради міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів України 

  6.  Аналіз роботи міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Сумської області 

у 2013-2014 навчальному році. Нормативно-правове та програмне забезпечення 

профільної освіти. 

  7. Підведення підсумків роботи 

 

      



Слухали: 

  1. Степаненко О.П. методиста навчально-методичного відділу Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, який окреслив основні 

теми семінару-наради. 

 2. Івницьку І.О.  начальник відділу освіти виконавчого комітету Роменської 

міської ради, яка окреслила основні напрямки розвитку освітнього простору 

м.Ромни. 

 3. Ткаченко І.В. директора Роменського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату - алгоритм управлінських дій з організації навчально-виробничого процесу 

в умовах профілізації. Профілі та професії комбінату, контингент учнів та вчителів. 

4.Яковенко Ю.М.  в.о. директора навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Сумській  області - методичні рекомендації з розробки робочих 

навчальних планів для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів за 

робітничими професіями у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах. 

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

директорів МНВК Сумської області, заступник директора  КУ ˮММНВКˮ СМР про 

роль і місце міжшкільних навчально-виробничих комбінатів в системі загальної 

середньої освіти та окремі питання функціонування закладів такого типу у умовах 

сьогодення. Інформація про засідання Координаційної ради міжшкільних 

навчально-виробничих комбінатів України. 

        6. Кореневу І.В., -  методиста з трудового навчання Сумського ОІППО – про   

аналіз роботи міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Сумської області у 

2013-2014 навчальному році. Нормативно-правове та програмне забезпечення 

профільної освіти.  

        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.  Прийняти до відома інформацію начальника відділу освіти виконавчого 

комітету Роменської міської ради, яка окреслила основні напрямки розвитку 

освітнього простору м. Ромни. 

         3. Прийняти до відома інформацію Ткаченко І.В. директора Роменського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату про алгоритм управлінських дій з 

організації навчально-виробничого процесу в умовах профілізації. Профілі та професії 

комбінату, контингент учнів та вчителів. 

4. Вийти з пропозиціями про допомогу  у вирішенні проблем з розробки 

робочих навчальних планів для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів за робітничими професіями у міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатах, та методичної допомоги з боку навчально-методичного центру ПТО у 

вирішенні інших нагальних проблем функціонування МНВК в світі підготовки учнів 

за напрямками кваліфікованих робітників. 

 5.  Про роль і місце міжшкільних навчально-виробничих комбінатів в системі 

загальної середньої освіти та окремі питання функціонування закладів такого типу у 

умовах сьогодення. Інформація про засідання Координаційної ради міжшкільних 

навчально-виробничих комбінатів України. Розробити навчальні програми курсу за 



вибором для отримання грифу МОН та подальшого навчання учнів за цими 

програмами, та підготовки конкурентоспроможних спеціалістів. 

 6. Прийняти до відома підсумки роботи міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів Сумської області у 2013-2014 навчальному році, а саме: МНВК області в 

2013 – 2014 навчальному році учні навчались за 11 професіями  647 учнів , отримали 

робітничу кваліфікацію 568 учнів, що складає 88 %, на профільному навчанні 

навчались 167 учнів.  

 7. Семінар-нарада була корисна для обміну поглядами та нововведеннями у 

роботі комбінатів, проводити в подальшому такі наради по мірі необхідності 

 

 

 

 

                                                                      

Голова:         О.Є.Євдокименко  
 

Секретар:          Н.В.Окаянна  


