
ПРОТОКОЛ № 2 
наради директорів за заступників директорів  

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів  

Сумської області 

 

від 14.01.2015 

 

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: 

Удовиченко І.В. – проректор з науково-педагогічної роботи Сумського ОІППО  

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; 

Темченко О.В. –  методист навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Сумській  області; 

Косар І.О.      – методист навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Сумській  області; 

Матвієнко О.М. – методист навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Сумській  області; 

директори та заступники директорів МНВК (Новосельський В.П. 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. План роботи семінару наради. 

  3.  Методика розробки робочих навчальних планів за робітничими професіями 

«Секретар керівника (організації, підприємства, установи)», «Оператор 

комп’ютерного набору» 

  4. Методика розробки робочих навчальних планів за робітничими професіями 

«Кравець», «Швачка». 

  5. Методика розробки робочих навчальних планів за робітничими професіями 

«Кухар», «Продавець» 

  6. Консультаційний діалог. 

  7. Підведення підсумків роботи 

 

      

 

 

 



Слухали: 

     1. Удовиченко І.В. – проректора з науково-педагогічної роботи Сумського 

ОІППО яка привітала учасників семінару  семінару-наради. 

         2. Кореневу І.В., –   методиста з трудового навчання Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти,  яка ознайомлення з планом роботи 

семінару, метою та завданнями заходу. 

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

професійно-технічної освіти у Сумській  області  який ознайомив з методикою 

розробки робочих навчальних планів за робітничими професіями «Секретар 

керівника (організації, підприємства, установи)», «Оператор комп’ютерного набору» 

  4. Темченко О.В. –  методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Сумській  області яка ознайомила з методикою розробки робочих 

навчальних планів за робітничими професіями «Кухар», «Продавець». 

            5. Косар І.О. – методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Сумській  області яка ознайомила з методикою розробки робочих 

навчальних планів за робітничими професіями «Кравець», «Швачка». 

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

професійно-технічної освіти у Сумській  області  який провів консультативний 

діалог та дав вичерпні відповіді на питання представників міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів Сумської області. 

 7. Коренева І.В., –   методист з трудового навчання Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти підбила підсумки наради, яка була 

корисна для обміну поглядами та нововведеннями у роботі комбінатів. 

 

 

    Ухвалили: 

1. Прийняти до уваги вітання Удовиченко І.В. – проректора з науково-

педагогічної роботи Сумського ОІППО  

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

навчально-виробничих комбінатів. 

   3. Прийняти   пропозиції від навчально-методичного центру  професійно-

технічної освіти у Сумській області  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 за робітничими професіями «Секретар 

керівника (організації, підприємства, установи)», «Оператор комп’ютерного набору» 

у вирішенні  нагальних проблем функціонування МНВК.  

 4. Прийняти   пропозиції від навчально-методичного центру  професійно-

технічної освіти у Сумській області  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 за робітничими професіями «Кухар», 

«Продавець» у вирішенні  нагальних проблем функціонування МНВК.  

 5. Прийняти   пропозиції від навчально-методичного центру  професійно-

технічної освіти у Сумській області  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 за робітничими професіями ««Кравець», 

«Швачка» у вирішенні  нагальних проблем функціонування МНВК.  

6. Прийняти   пропозиції від навчально-методичного центру  професійно-

технічної освіти у Сумській області  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 за робітничими професіями «Водій 

автотранспортних засобів»  у вирішенні  нагальних проблем функціонування 

МНВК.  

         7. Під час проведення круглого столу, заслухано й обговорено доповіді:  

           Яковенка Ю.М. – в.о. директора Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Сумській області, в якій було акцентовано увагу присутніх на 

методичних рекомендаціях з розробки робочих планів для підготовки учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів за робітничими професіями; 

          Кореневої І.В. ‒ методиста з трудового навчання Сумського ОІППО, в якій 

проаналізовано роботу міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Сумської 

області за напрямом профорієнтаційної роботи, ознайомлено присутніх з 

нормативно-правовим забезпеченням професійної освіти на 2014 - 2015 навчальний 

рік. 

 8. 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  


