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КООРДИНАЦІЙНА РАДА 

        Відповідно до плану роботи 

Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти на 

2018 рік, 17 жовтня 2018 року на базі 

КУ «Міський міжшкільний навчально-

виробничий комбінат» Сумської 

міської ради відбувся засідання 

Координаційної ради (семінар-нарада) 

для директорів та заступників 

директорів МНВК Сумської області з 

теми «Функціонування МНВК в умовах 

децентралізації та реформи освітньої 

галузі». 

 
     На сьогодні в області функціонує 5 

комбінатів. Це Сумський МНВК, 

Груньський МНВК Охтирського 

району, Миропільський МНВК 

Краснопільського району, Роменський 

МНВК та Недригайлівський МНВК. 

     Під час пленарної частини виступив 

Скиба В.М., заступник директора з 

методичної роботи Навчально-

методичного центру професійно-

технічної освіти у Сумській області з 

питання «Особливості планування 

професійної підготовки за стандартами  

 

 
        

професійної (професійно-технічної) 

освіти на основі компетентісного 

підходу». 

 

        Методист Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у 

Сумській області, секретар РЕР 

Ященкова Є.І. присвятила свій виступ 

питанню «Ліцензійні умови впроваджен-

ня у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти».   

 
 

      
 

 



 Результативно пройшов консуль-

таційний діалог учасників заходу. 

 
     Директора КУ"ММНВК"СМР 

Котлярову Ю.О. було обрано головою 

Координаційної ради директорів 

МНВК Сумщини. 

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ 

    Професійна орієнтація учнів - 

спрямована на ознайомлення їх 

здібностями й можливостями для того, 

щоб запропонувати їм вибрати одну з 

найбільш підходящих для 

неї професій з врахуванням їхніх 

потреб та потреб рику праці.  

     В рамках співпраці Комунальної 

установи "Міський міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат" 

Сумської міської ради із закладами 

загальної середньої освіти м. Суми, 

підтримки управління освіти і науки 

Сумської міської ради стартував проект 

"Карта професій". 

 
В рамках проекту: 

- розроблено буклети про професійні 

сфери, навички і кар'єру  

- веб-сайт careerhub.ua про кар'єрний 

розвиток молоді; 

 - методичні матеріали для вчителів з 

проведення бесід про кар'єру для учнів 

5-10 класів. 

 

 

. 

  Програма складається із 3 модулів, які 

включають по 12 тематичних занять. 

      Проект розрахований на учнів 

середньої ланки, а після закінченн 

навчання учні повинні свідомо обрати 

свою майбутню професію.   

 
    Першими до процесу пізнання 

цікавого світу професій та 

можливостей знайти свою, долучилися 

учні 5-х класів. 

 
         Методист з профорієнтації               

КУ "ММНВК" СМР  Химченко О.П. 

проводить перші заняття з модулю "У 

світі професій" у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста. 

 

 
  Модуль 1. «У світі професій» Містить 

в собі 12 занять. Призначений для 

занять з учнями 5-6 класу. 

   Учні з великою цікавістю 

сприймають нову для себе інформацію. 
Газета заснована у вересні 2015 року 

Виходить 2 рази на місяць 

  
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023138165237&__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARB3Eiy6jm35Z02GUnhrqCarP6IoJtKPU4HoGoE9cmghFrcFtKc_siQxoaCcIcHL_iuZIfAgofvWYrWm&fref=mentions&hc_location=group

