
ПРОТОКОЛ № 1 
наради директорів за заступників директорів  

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів  

Сумської області 

від 23.10.2015 

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; 

Ященкова Є.І. – відповідальний секретар РЕР навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській  області; 

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

післядипломної педагогічної освіти; 

Сітало В.Д. – начальник відділу освіти виконавчого комітету Охтирської районної 

ради; 

 Яковлева І.О. –  провідний спеціаліст відділу освіти виконавчого комітету 

Охтирської районної ради; 

  Сень Л.П. – методист з трудового навчання відділу освіти виконавчого комітету 

Охтирської районної ради;; 

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

Н.Г.,Окаянна Н В.,  Скрипка М.М., Голайко С.М., Костенко Л.В.); 

 

       Порядок денний: 

  1.  Відкриття обласного семінару-наради директорів за заступників директорів  

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Сумської області 

  2.   Візитна карта освітнього простору Охтирського району 

  3. Методичні аспекти профорієнтаційної роботи в міжшкільних навчально-

виробничих комбінатах Сумської області 

  4.  Майстер-клас  як складова профорієнтаційної роботи в умовах профільного 

навчанні. 

     5. Організація професійної та  допрофесійної підготовки учнів на базі  Грунського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Охтирської районної ради 

Сумської області 

  6.Особливості методичного забезпечення ліцензування та атестації міжшкільних 

навчально-виробничих комбінатів. 

  7. Особливості профорієнтаційної роботи в умовах профільного навчання. 

  8. Про підсумки роботи Координаційної ради міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів України на базі Кременчуцького МНВК Полтавської області. 

  9. Ознайомлення з матеріально-технічною базою Грунського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату Охтирської районної ради Сумської області. 

10. Круглий стіл. Обмін думками. 

11. Підбиття підсумків роботи семінару-наради. 



Слухали: 

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

інституту післядипломної педагогічної освіти, яка окреслила основні теми семінару-

наради. 

 2. Сітало В.Д.  начальник відділу освіти виконавчого комітету Охтирської 

районної ради, яка окреслила основні напрямки розвитку освітнього простору 

Охтирського району. 

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

інституту післядипломної педагогічної освіти – про методичні аспекти 

профорієнтаційної роботи в міжшкільних навчально-виробничих комбінатах Сумської 

області, про форми і методи профорієнтаційної роботи  з учнями в школі, з батьками. 

4. Кощій Н.Г. головного спеціаліста Департаменту освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації  - про форми профорієнтаційної роботи. Зокрема екскурсії на 

підприємства, дні відкритих дверей, майстер-класах як учнів так і вчителів і майстрів 

виробничого навчання, відвідування міських заходів закладів системи ПТО. 

5. Федоренко Н.Г.  директора Грунського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату - про організацію професійної та  допрофесійної підготовки учнів на базі 

Грунського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Охтирської районної 

ради Сумської області,  про професії та профілі комбінату, про контингент учнів, про 

проблеми у навчанні. 

         6. Ященкову Є.І. відповідального секретаря РЕР навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Сумській  області - про особливості 

методичного забезпечення ліцензування та атестації міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів, перелік документів необхідних для діяльності навчальних 

закладів та для атестації. 

 7. Окаянну Н.В. заступника директора з навчально-виховної роботи 

Грунського МНВК - про особливості профорієнтаційної роботи в умовах 

профільного навчання, про роботу зі школами і батьками в сфері подальшого 

визначення професійної та профільної підготовки учнів які навчаються в школах і 

мають бажання навчатися в комбінаті. 

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

директорів МНВК Сумської області, заступник директора  КУ ˮММНВКˮ СМР про 

підсумки роботи Координаційної ради міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів України на базі Кременчуцького МНВК Полтавської області, про 

затвердження програм профільного навчання курси за вибором-професійні проби. 

 9. Окаянну Н.В. заступника директора з навчально-виховної роботи 

Грунського МНВК яка провела ознайомлення з матеріально-технічною базою 

Грунського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Охтирської районної 

ради Сумської області.  

        10. Кощій Н.Г. головного спеціаліста Департаменту освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації  яка провела круглий стіл та відбувся обмін думками з 

приводу заявленої теми. 

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

підвела підсумки роботи. 

     

 

 

 



Ухвалили: 

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

навчально-виробничих комбінатів. 

   2.  Прийняти до відома інформацію начальника відділу освіти виконавчого 

комітету Охтирської районної ради, яка окреслила основні напрямки розвитку 

освітнього простору Охтирського району. 

         3. Прийняти до відома інформацію Кореневої І.В. методиста з трудового 

навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти про 

методичні аспекти профорієнтаційної роботи в міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатах Сумської області, про форми і методи профорієнтаційної роботи  з учнями 

в школі, з батьками. 

4. Прийняти до уваги та застосовувати у роботі форми профорієнтаційної 

роботи які запропонувала Кощій Н.Г. головний спеціаліст Департаменту освіти і 

науки Сумської облдержадміністрації.  Екскурсії на підприємства, дні відкритих 

дверей, майстер-класах як учнів так і вчителів і майстрів виробничого навчання, 

відвідування міських заходів закладів системи ПТО. 

5. Прийняли до уваги доповідь Федоренко Н.Г.  директора Грунського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату - про організацію професійної та  

допрофесійної підготовки учнів на базі Грунського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату Охтирської районної ради Сумської області,  про професії та 

профілі комбінату, про контингент учнів, про проблеми у навчанні. 

         6. Прийняти до уваги та скористатися методичними порадами Ященкової Є.І. 

відповідального секретаря РЕР навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Сумській  області - про особливості методичного забезпечення 

ліцензування та атестації міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, перелік 

документів необхідних для діяльності навчальних закладів та для атестації. 

         7. Прийняти до уваги  інформацію Окаянної Н.В. заступника директора з 

навчально-виховної роботи Грунського МНВК про організація навчально-виховного 

процесу  та про особливості профорієнтаційної роботи в умовах профільного 

навчання, про роботу зі школами і батьками в сфері подальшого визначення 

професійної та профільної підготовки учнів які навчаються в школах і мають 

бажання навчатися в комбінаті. 

8.  Прийняти до уваги інформацію Євдокименко О.Є. - голови Координаційної 

ради директорів та заступників директорів МНВК Сумської області, заступник 

директора  КУ ˮММНВКˮ СМР про підсумки роботи Координаційної ради 

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів України на базі Кременчуцького 

МНВК Полтавської області, про затвердження програм профільного навчання курси 

за вибором-професійні проби, а також застосовувати програми профільного 

навчання та курсів за вибором у подальшій роботі. 

9. Прийняти до уваги  ознайомчу екскурсію яку провела Окаянну Н.В. 

заступник директора з навчально-виховної роботи Грунського МНВК про 

ознайомлення з матеріально-технічною базою Грунського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату Охтирської районної ради Сумської області. 

        10. Ухвалити наслідки роботи круглого столу який провела Кощій Н.Г. 

головний спеціаліст Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації -  

відбувся обмін думками з приводу заявленої теми, а також було висказано 

пропозиції по наданню допомоги з боку Департаменту освіти і науки Сумської 

ОДА, з боку навчально-методичного центру ПТО у Сумській області, Сумського 



обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, взаємодопомоги між 

комбінатами області. 

11.Ухвалили пропозицію Кореневої І.В., -  методиста з трудового навчання 

Сумського ОІППО про те що 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  


