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23-24 квітня 2012 року відбулось четверте, підсумкове, заняття школи педагогічного
досвіду керівників міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Кіровоградської
області, учителів профільного навчання, яка протягом двох років працювала під
керівництвом завідувача кафедри педагогіки і психології, доктора педагогічних наук
КОІППО ім. Василя Сухомлинського Калініченко Надії Андріївни. Тема першого дня
заняття ? «Позитивний досвід роботи щодо підготовки кваліфікованих робітників у
професійно-технічних закладах області» ? була вибрана не випадково, адже міжшкільні
навчально-виробничі комбінати здійснюють саме професійно-технічну підготовку учнів
старшої школи за ліцензованими напрямками. Саме тому це теоретична частина заняття
була організована спільно з навчально-методичним кабінетом професійно-технічної
освіти у Кіровоградській області на чолі з директором Стаценко Ольгою Валентинівною
та пройшла на базі Кіровоградського професійного ліцею імені Героя Радянського
Союзу О.С. Єгорова.
З історією ліцею, його навчальною, матеріально-технічною базою, з досягненнями,
успіхами та завданнями, які ставить перед собою педагогічний колектив, учасників
семінару ознайомили директор ліцею Корецький Микола Іванович та йог о заступник.
Присутні були вражені ентузіазмом, наполегливістю, активною громадською позицією
директора ліцею, який не на словах, а на ділі робить все можливе, щоб вдосконалити
підготовку молоді за робітничими професіями, покращити забезпечення і навчальновиховного процесу, і побутових умов їх навчання та життя.
Слухачі школи ознайомились з новими вимогами до документації з ліцензування
(методист відділу ліцензування та атестації закладів освіти КОІППО ім.
В.Сухомлинського Дорошенко О.В.), з актуальними аспектами ведення навчальнопрограмної та навчально-методичної документації (Стаценко О.В., директор НМК ПТО,
Вузленко Т.В., методист НМК ПТО), з профорієнтаційними послугами для учнівської
молоді, які пропонує обласний центр зайнятості.
День другий. 24 квітня 2012 року заняття продовжувалося на базі
Червонокам’янського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, що в
Олександрійському районі.
Учасники заняття, разом зі своїм незмінним, невтомним натхненником Калініченко Надією Андріївною, завідувачем кафедри педагогіки і психології КОІППО
імені В.Сухомлинського, доктором педагогічних наук, професором працювали над
проблемою «Ефективні технології та позитивний досвід організації трудового навчання
школярів». Про актуальність проблеми свідчить те, що 27 учасників прибули на захід з
усіх куточків Кіровоградщини: Петрівського, Долинського, Компаніївського,
Новгородківського, Новомиргородського, Добровеличківського, Новоукраїнського,
Вільшанського, Новоархангельського районів.
Гостей гостинно зустрічали заступник голови Олександрійської районної
державної адміністрації Сакара Тамара Вікторівна, начальник відділу освіти Коріненко
Ольга Анатоліївна, методист райметодкабінету Матяш Лариса Антоліївна, директор
Червонокам’янського МНВК Бараннік Олександр Георгійович, працівники та учні
комбінату, керівництво місцевої школи.
Під час виступу заступник голови райдержадміністрації Тамара Вікторівна
привітала гостей та презентувала район: охарактеризувала його економічний розвиток,

соціально-гуманітарну сферу. Наголосила, що в той час, коли МНВК у деяких регіонах
стали тягарем для місцевих чиновників і їх намагаються всіма правдами і неправдами
закрити, Червонокам’янський МНВК є невід’ємною складовою освітнього простору
району, який всебічно підтримується Олександрійською районною державною
адміністрацією, районною радою, відділом освіти, громадою.
Стан та перспективи розвитку освіти Олександрійщини висвітлила Коріненко
Ольга Анатоліївна, начальник відділу освіти. Вона зазначила, що серед головних напрямів
діяльності відділу освіти є створення належних умов для організації навчально-виховного
процесу, розширення можливостей для здобуття якісної освіти, в тому числі забезпечення
реалізації потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів.
І можливості для цього є, адже у районі налагоджена тісна співпраця районної влади,
відділу освіти, сільських громад.
Досвідом організації трудової підготовки школярів в умовах сучасного соціуму
поділився Бараннік Олександр Георгійович, директор Червонокам’янського МНВК. Адже
завдання комбінату полягає в тому, щоб трудове навчання, виховання і професійна
орієнтація старшокласників стали завершальним етапом підготовки випускників шкіл до
свідомого вибору професії в сфері матеріального виробництва. І результати діяльності
закладу - вагомі: за період у більш ніж 30 років Червонокам`янський МНВК випустив у
доросле життя близько 3000 молодих людей, більшість із яких пов`язали своє життя із
професіями, набутими в МНВК. Пишається директор і співпрацею із районною владою,
відділом освіти, Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського, сільською громадою, сільськогосподарськими
підприємствами, загальноосвітніми навчальними закладами (дивитись відео презентацію).
Осипенко Лариса Іванівна, керівник гуртка “Юні інспектори руху”, розкрила
«Методичну знахідку» - роботу гуртка «Юні інспектори руху», який формує життєві
компетентності учнів через практичну спрямованість занять і є надійною ланкою у
співпраці ЗНЗ - МНВК.
З історією створення, етапами розвитку, навчальними класами та лабораторіями,
матеріальною базою учасники ознайомилися під час екскурсії закладом «Від витоків до
сьогодення», яку провів Бараннік О.Г.
Індюхова Раїса Павлівна, вчитель швейної справи, підготувала виставку виробів,
виготовлених учнями на заняттях предмету “Швейна справа”. Спідниці, блузки, плаття та
інші вироби виготовлені дуже якісно, неначе справжніми професіоналами.
Майстри Червонокам’янського МНВК Шаповал Олександр Дмитрович і Рискаленко
Костянтин Миколайович провели майстер-класи з показових виступів учнів МНВК із
водіння автомобіля та трактора. Учні Пронь Володимир, Гуменів Валентина, Коханський
Олександр, Бойчук Сергій (Червонокам’янська ЗШ), Півторацький Євген, Горуля Артем
(Улянівська ЗШ), Петренко Володимир, Іощенко Олександр (Куколівський НВК) так
вправно продемонстрували свої уміння керувати транспортними засобами, що глядачі
оплесками супроводжували їхні заїзди.
А далі був виступ агітбригади гуртка “Юні інспектори руху” (керівник Осипенко
Лариса Іванівна), яка є постійним переможцем районного етапу та учасником обласного
етапу конкурсу загонів юних інспекторів руху.
Відвідали учасники і місцеву школу, яка славиться Музеєм історії села та
Українською світлицею. Учні школи під керівництвом вчителя історії Заболотньої Юлії
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Про участь у роботі республіканської ради вчителів трудового навчання 10-11 квітня 2012
року інформувала Штундер Анжела Анатоліївна, голова асоціації директорів МНВК
Кіровоградської області.
Калініченко Надія Андріївна підбила підсумки роботи обласної школи
педагогічного досвіду. Вона наголосила, що, за результатами діагностичного опитування
слухачів школи, дворічна робота школи дала багато позитивного для професійного

зростання керівників, стимулювання творчого пошуку педагогічних колективів
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів у сфері трудової підготовки учнів.
Клегіально було визначено завдання на 2012-2014 роки. “Вільний мікрофон” дав змогу
висловити власні думки всім. Учасники обласної школи педагогічного досвіду висловили
щиру подяку заступнику голови Олександрійської районної державної адміністрації
Сакарі Т.В., начальнику відділу освіти Коріненко О.А., завідувачу методичного кабінету
Мартюшиній Т.Г., методисту РМК Матяш Л.А., директору Червонокам’янського МНВК
Баранніку О.Г. за підготовку цікавого, змістовного заходу і побажали олександрійцям
плідної праці, вагомих успіхів та вдячних учнів.
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