
ПРОТОКОЛ № 1 
наради директорів за заступників директорів  

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів  

Сумської області 

від 17.10.2018 

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: 

  Котлярова Ю.О. – директор КУ"ММНВК" СМР 

  Євдокименко О.Є. – заступник директора з НВР КУ"ММНВК" СМР 

  Ковальов В.І. – заступник директора з НВР КУ"ММНВК" СМР 

  Скрипка М.М. – директор Миропільського МНВК 

  Голайко С.М. – заступник директора Миропільського МНВК 

  Федоренко Н.Г. – директор Грунського МНВК 

  Окаянна Н.В. –заступник директора Грунського МНВК 

  Диннік Н.В. – директор Роменського МНВК 

Запрошені:  

  Скиба В.М. – заступник директора з методичної роботи Навчально- 

                                             методичного центру ПТО у Сумській області 

                    Ященкова Є.І. – методист Навчально- методичного центру ПТО у 

                                            Сумській області, 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; 

       Порядок денний: 

  1.  Відкриття обласного семінару-наради директорів за заступників директорів  

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Сумської області 

       2. Функціонування МНВК в умовах децентралізації та реформи освітньої галузі 

       3. Особливості планування професійної підготовки за стандартами професійної 

(проофесійно-технічної) освіти на основі компетентісного підходу. 

       4.  Ліцензійні умови впровадження освітньої діяльності у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

       5. Про обрання голови координаційної ради МНВК Сумської області. 

   

Слухали: 

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

інституту післядипломної педагогічної освіти, яка окреслила основні теми семінару-

наради. 

Ухвалили: 

1. Прийняти до уваги план роботи, мету та завдання заходу. 

 

 



2. Слухали: 

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

інституту післядипломної педагогічної освіти, яка розповіла про особливості 

функціонування МНВК в умовах децентралізації, методах роботи з ОТГ, навчання 

учнів на профільній та професійній основі.  

Ухвалили: 

1. Прийняти до уваги особливості роботи МНВК в сучасних умовах. 

2. Проводити активну роботу по залученню громадськості, нових 

територіальних утворень для успішної роботи комбінатів. 

 

3. Слухали: 

         3.Скибу В.М. – заступника директора з методичної роботи Навчально-методич- 

ного центру ПТО у Сумській області. 

 Він розповів про основні напрямки у роботі про розробки навчальних план і 

програм на основі компетентностей. Стандарт професійної (професійно-технічної 

освіти містить основні складові: загальнопрофесійний блок, перелік навчальних 

модулів та професійних компетентностей, перелік ключових компетентностей. 

 Для успішної роботи над цим питанням необхідно залучити до роботи 

вчителів, майстрів в/н та адміністрації навчальних закладів та провести клопітку 

робот для досягнення мети. 

Виступили: 

 Окаянна Н.В. –заступник директора Грунського МНВК. 

 Вона поділилася досвідом при написанні планів та програм на основі 

компетентностей та запропонувала допомогу у цій роботі. 

Ухвалили: 

 1. Прийняти до уваги інформацію про нові підходи до розробки навчальних 

планів і програм  на основі загальнопрофесійних, ключових та професійних 

компетентностей. 

 2. Провести роботу по створенню методичної комісії міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів для роботи по впровадженню в роботу розробки навчальних 

планів і програм на основі загальнопрофесійних, ключових та професійних 

компетентностей. 

 

4. Слухали: 

           4. Ященкову Є.І. – методиста Навчально- методичного центру ПТО у                                            

Сумській області, відповідальний секретар РЕР  Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській  області. 

 Вона розповіла про ліцензійні умови закладів освіти щодо започаткування та 

впровадження освітньої діяльності у сфері  професійної (професійно-технічної) 

освіти. Основою освітньої діяльності у сфері  професійної (професійно-технічної) 

освіти на сучасному етапі розвитку є нові Ліцензійні умови, що затверджені 

постановою Кабінету міністрів України від 10 травня 2018 року №347 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року 

№1187». Всі заклади повинні прийняти до роботи цю постанову. 

Ухвалили: 

1. Прийняти до уваги інформацію ро нові Ліцензійні умови що затверджені 

постановою Кабінету міністрів України від 10 травня 2018 року №347 «Про 



внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року 

№1187». Всі заклади повинні прийняти до роботи цю постанову. 

 2. Опрацювати питання щодо дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов. 

 

Слухали: 

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

директорів МНВК Сумської області, заступник директора  КУ ˮММНВКˮ СМР. 

Він розповів про роботу, яка була проведена за останні 5 років,  від того часу як він 

був обраний головою, а також попросив звільнити його від цієї посади з поважних 

причин. 

Виступили: 

 Окаянна Н.В. –заступник директора Грунського МНВК, яка подякувала за 

плідну роботу та враховуючи причини відставки запропонувала підтримати 

відставку. Крім того на посаду голови Координаційної ради директорів та 

заступників директорів МНВК Сумської області запропонувала директора 

КУ"Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат" Сумської міської ради 

Котлярову Ю.О. 

Ухвалили: 

 1. Звільнити з посади голови Координаційної ради директорів та заступників 

директорів МНВК Сумської області Євдокименка О.Є. 

 2. Призначити  головою Координаційної ради директорів та заступників 

директорів МНВК Сумської області директора КУ"Міський міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат" Сумської міської ради         Котлярову Ю.О. 

 3. Призначити заступником голови Координаційної ради директорів та 

заступників директорів МНВК Сумської області заступник директора Грунського 

МНВК Окаянну Н.В.  

 

                                                                      

Голова:         О.Є.Євдокименко  
 

 

Секретар:          Н.В.Окаянна  


