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На даний час у Херсонській області налічується 17 закладів 

системи загальної середньої освіти, які працюють за технологічним 

напрямом навчання на постійній основі. З них – 15 міжшкільних 

навчально-виробничих комбінатів. 

Основна діяльність більшості МНВК пов’язана з наданням 

освітніх послуг з підготовки кваліфікованого робітника за професією 

водій автотранспортних засобів категорій «В», «С1», «С». В 

залежності від матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення в 

комбінатах організовано навчання за різними спеціалізаціями 

передбаченими технологічним профілем навчання, основними з яких 

є  основи дизайну, кулінарія, швейна справа. 

У 2015/16 навчальному році завдяки затвердженню програм 

курсів за вибором «Професійні проби» комбінати значно розширили 

діапазон своєї діяльності. Враховуючи бажання учнів було 

організовано навчання за такими програмами як «Основи 

долікарської допомоги», «Основи організації туризму», 

«Моделювання зачісок», «Основи створення флеш-анімацій», тощо. В 

наступному навчальному році планується розширити використання 

програм з професійних проб. 

Одним із основних напрямів діяльності МНВК була і 

залишається профорієнтаційна робота. Активними та ефективними 

методами такої роботи є проведення щорічних конкурсів «Кращий з 

професії», профорієнтаційних екскурсій, зустрічей з людьми 

професій, тижнів профорієнтації та трудового навчання, виставок, 

тощо. 

Враховуючи досвід роботи комбінатів з організації утримання та 

випуску автотранспорту майже в кожному комбінаті створені 

майданчики для шкільних автобусів, а перевезення дітей 

здійснюється у відповідності до чинного законодавства з 

забезпеченням безпеки дорожнього руху тому, що ця діяльність 

добре налагоджена.  

 



ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ  

ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ КЕРІВНИКІВ 

МІЖШКІЛЬНИХ  НАВЧАЛЬНО – ВИРОБНИЧИХ 

КОМБІНАТІВ УКРАЇНИ 

16. 06. 2016 року 

 

08.00 – 09.00 – зустріч учасників засідання координаційної ради на 

залізничному вокзалі м. Херсона 

9.15 – 9.45 -  Особливості організації діяльності Дніпровського 

МНВК  

( Презентація діяльності) 

10.00 – 12.00 - Пленарне засідання 

12.00 – 14.00 – Переїзд до м. Скадовськ 

 16.00 – 18.30 – Засідання Координаційної ради на базі КЗ «МНВК» 

Скадовської районної ради 

 

17. 06. 2016 року 

 

09.00 – 10.00 – Переїзд до Голопристанського району  

 10.00 – 18.00 – Засідання Координаційної ради на базі 

Новозбурївського МНВК 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

 

Вітання  учасників засідання: 

- Криницький  Євген Анатолійович, начальник управління освіти і 

науки Херсонської ОДА   

- Зубко Анатолій Миколайович, ректор КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної освіти». 

 

Функціонування освіти та закладів типу МНВК в умовах 

сьогодення  

Дятленко Сергій Миколайович, заступник  директора Департаменту 

загальної середньої та дошкільної освіти МОН України) 

 

Координація профорієнтаційної роботи  як пріоритетний напрям 

діяльності МНВК  

 Покришова Валентина Богданівна, заступник директора з НВР КЗ 

«МНВК»  Скадовської райради 

  Про роботу Координаційної ради МНВК України  

 

Шестаковський Леонід Львович,  голова Координаційної ради 

директорів МНВК України 

 

Входження особистості до професії 

Мельник Олександр Васильович,  заступник директора Інституту 

проблем виховання НАПН України 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ НА БАЗІ 

КЗ «МНВК» СКАДОВСЬКОЇ РАЙРАДИ 



 

Вітання учасників засідання:  

-  Старенький Олег Федорович,  голова Скадовської районної 

ради  

-  Дудченко Ольга Миколаївна, начальник відділу освіти 

Скадовської РДА  

 

З досвіду організації профільного навчання Скадовського МНВК. 

Презентація діяльності.  

 

Шпорт Олександр Валентинович, директор КЗ «МНВК» Скадовської 

райради 

Порядок реєстрації МНВК у базі ЄДЕБО. З досвіду роботи 

Штаєр Омелян  Семенович, директор Надвірнянського МНВК, 

голова КР МНВК  Івано-Франківської області 

 

 Про порядок проведення акредитації закладів, які здійснюють 

підготовку водіїв автотранспортних засобів. Практичний аспект.  

- Шестаковський Леонід Львович,  голова Координаційної ради 

директорів МНВК України 

- Чорнушич Алла Володимирівна, директор Шепетівського 

МНВК, голова КР МНВК  Хмельницької області 

 

Про проект положення про міжшкільні навчально-виробничі 

комбінати  

Бач Богдан Франкович, директор Новояворівського МНВК, голова КР 

МНВК  Львівської області 

 

З досвіду організації профільного навчання у Польщі 

Бурмус Іван Борисович, директор Кременчукського МНВК №2, 

голова КР МНВК  Полтавської області 

ПРОГРАМА ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ НА БАЗІ 

НОВОЗБУРЇВСЬКОГО МНВК 

 



Вітання учасників засідання:  

- Соловйов Віталій Олександрович,  голова Голопристанської  

районної ради  

- Коваленка Маргарита Геннадіївна, в.о. начальника  відділу 

освіти Голопристанської  РДА 

 

Роль позашкільної освіти у профілізації старшої школи.  

Білоус Людмила  Дмитрівна, директор Голопристанської районної 

станції юних техніків. 

Роль МНВК у професійному самовизначенні учнів. 

Презентація діяльності Новозбурївського МНВК 

Білоус Вячеслав Васильович, директор Новозбур ївського МНВК 

Ознайомлення з можливостями підприємств туристичного типу 

для впровадження курсу за вибором «Професійні проби» за 

напрямом «Основи організації туризму» 

Білоус Вячеслав Васильович, директор Новозбурївського МНВК 

Круглий стіл: 

- Актуальні проблеми функціонування МНВК в сучасних 

умовах.  

- З досвіду впровадження навчальних програм курсів за 

вибором «Професійні проби». 

 

Шестаковський Леонід Львович,  голова Координаційної ради 

директорів МНВК України, 

 

 

 

 

 



 

 

 


