
ПРОТОКОЛ № 3 
наради директорів за заступників директорів  

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів  

Сумської області 

 

від 24.04.2015 

 

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: 

Кощій Н.Г., – головний спеціаліст Департаменту освіти і науки Сумської   

облдержадміністрації 

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

технічної освіти у Сумській  області; 

Данильченко А. М. – начальник управління освіти і науки Сумської міської ради 

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

післядипломної педагогічної освіти; 

Нікітіна І.М., – методист ІМЦ управління освіти і науки Сумської міської ради 

Марухина І.В., – завідувач обласним центром  практичної психології та соціальної  

роботи при Сумському  ОІППО 

директори та заступники директорів МНВК (Новосельський В.П. Павліченко В.М., 

Ткаченко І.В., Диннік Н.В., 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.  Візитна картка освітнього простору  м. Суми 

  4. Допрофільне та профільне навчання  у міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатах  

  5. Алгоритм управлінських дій щодо організації навчально - виховного процесу в   

умовах профілізації. 

 6. Організація професійної підготовки учнів на базі Комунальної установи 

ˮМіський  міжшкільний навчально-виробничий комбінатˮ Сумської міської ради 

 7. Аналіз участі учнів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів у ІІ етапі  

Всеукраїнських учнівських олімпіад зі спец. дисциплін. 

 8. Професійна орієнтація учнів - підготовка до обрання майбутньої професії. 

 9.Організація співпраці міжшкільних навчально-виробничих комбінатів із 

Сумським обласним центром зайнятості для професійного самовизначення 

учнів. 

10. Психологічні аспекти зі створення умов для самореалізації та професійного 

самовизначення учня. 



      11. Консультаційний діалог. 

      12. Ознайомлення з матеріально-технічною базою    КУ ˮМіський  міжшкільний 

навчально-виробничий комбінатˮ Сумської міської ради. 

      13. Підведення підсумків роботи 

 

Слухали: 

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

інституту післядипломної педагогічної освіти,  яка відкрила семінар та ознайомла з 

планом роботи семінару, метою та завданнями заходу. 

 2. Данильченко А.М., – начальник управління освіти і науки Сумської міської 

ради , яка ознайомила з процесом навчання виховання учнів в освітньому просторі 

м.Суми. Розповіла про нові тенденції розвитку освіти в місті та перспективи розвитку.  

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

інституту післядипломної педагогічної освіти про допрофільне та профільне 

навчання учнів у сучасних умовах, необхідність профільного навчання з технологій 

уже з 8-9 класів. 

 4. Нікітіну І.М., – методиста ІМЦ управління освіти і науки Сумської міської 

ради про алгоритм управлінських дій щодо організації навчально - виховного 

процесу в   умовах профілізації. 

        5. Євдокименка О.Є. –  голова Координаційної ради директорів та заступників 

директорів МНВК Сумської області, заступник директора  КУ ˮММНВКˮ СМР, 

який розповів про роботу КУ ˮММНВКˮ СМР, про підготовку кваліфікованих 

робітників з професій, за якими веде   

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

професійно-технічної освіти у Сумській  області який проаналізував  участь учнів 

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів у ІІ етапі  Всеукраїнських 

учнівських олімпіад зі спец. дисциплін за останні три роки. 

      

Рік Професія Комбінат Місце 
Кількість 

учасників 

2013 Секретар керівника Сумський І 7 

  Роменський ІІ 7 

 Оператор комп'ютерного набору Сумський ІІІ 16 

  Недригайлівський ІV 16 

  Роменський V 16 

 Слюсар з ремонту автомобілів Сумський Х 12 

 Тракторист-машиніст Недригайлівський VІІ 16 

  Грунський ІХ 16 

 Кухар Сумський VІ 23 

 Продавець прод. товарів Миропільський ІХ 14 

 

2014 Кухар Сумський V 23 

 Слюсар з ремонту автомобілів Сумський ІV 12 

 

2015 Кухар Сумський ІІІ 20 

 Слюсар з ремонту автомобілів Сумський V 11 

 Тракторист-машиніст Недригайлівський VІІІ 14 

 



      7. Павліченка В.М. – заступника директора КУˮММНВКˮ Сумської міської ради 

про проведення професійної орієнтація учнів в  КУ ˮМіський  міжшкільний 

навчально-виробничий комбінатˮ Сумської міської ради для підготовки учнів до 

обрання майбутньої професії. 

      8. Кощій Н.Г., – головного спеціаліста Департаменту освіти і науки Сумської   

облдержадміністрації про організація співпраці міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів із Сумським обласним центром зайнятості для професійного 

самовизначення учнів. 

     9. Марухину І.В., –   завідуючу обласним центром  практичної психології та 

соціальної роботи при Сумському  ОІППО про психологічні аспекти зі створення 

умов для самореалізації та професійного самовизначення учнів. 

     10. Кощій Н.Г., головного спеціаліст Департаменту освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації яка провела консультативний діалог та дала вичерпні відповіді 

на питання представників міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Сумської 

області. 

     11. Євдокименка О.Є. заступника директора КУ ˮММНВКˮ Сумської міської 

ради який провів екскурсію та ознайомив присутніх з матеріально-технічною базою 

КУ ˮМіський міжшкільний навчально-виробничий комбінатˮ Сумської міської ради. 

     12. Кореневу І.В., методиста з трудового навчання Сумського ОІППО 

  

 Ухвалили: 

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

навчально-виробничих комбінатів. 

2. Прийняти до уваги інформацію про процес навчання і виховання учнів в 

освітньому просторі м.Суми. 

         3.  Прийняти до уваги інформацію про допрофільне та профільне навчання 

учнів у сучасних умовах, необхідність профільного навчання з технологій уже з 8-9 

класів. 

 4. Ознайомлені з алгоритмом управлінських дій щодо організації навчально - 

виховного процесу в   умовах профілізації. 

 5. Прийняти до уваги інформацію про роботу КУ ˮМіський міжшкільний 

навчально-виробничий комбінатˮ Сумської міської ради з підготовки 

кваліфікованих робітників за професіями які мають ліцензію. 

 6. Прийняти до уваги аналіз участі учнів міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів у ІІ етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад зі спец. дисциплін, і в 

подальшому приймати участь у  ІІ етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад зі 

спец. дисциплін. 

      7. Прийняти до уваги проведення професійної орієнтація учнів в  КУ ˮМіський  

міжшкільний навчально-виробничий комбінатˮ Сумської міської ради для 

підготовки учнів до обрання майбутньої професії. 

      8.Ухвалили проводити співпрацю міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів із Сумським обласним центром зайнятості для професійного 

самовизначення учнів не тільки в якості відвідувачів, але й в якості надавачів 

освітніх послуг для залучення учнівської молоді до оволодіння професіями.  

      9.Прийняти до уваги поради практичного психолога про створення 

психологічних умов для самореалізації та професійного самовизначення учнів під 

час обрання тієї чи іншої професії. 



      10. Прийняти до уваги відповіді на питання стосовно професійного навчання 

учнів в умовах навчання в навчально-виробничих комбінатах. 

      11. Прийняти до уваги інформацію про матеріально-технічну базу КУ ˮМіський  

міжшкільний навчально-виробничий комбінатˮ Сумської міської ради 

       12. 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  


