Навчально-виробнича, навчально-виховна та методична робота в ДНЗ
«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» спрямована на виконання
законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»,
«Національної доктрини розвитку освіти», «Положення про навчальновиробничий процес в ПТНЗ», постанов Кабінету Міністрів України, керівних
документів Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України та
реалізацію єдиної науково-методичної проблеми.
Педагогічний колектив ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери
послуг" продуктивно працює над єдиною науково-методичною проблемою:
«Тенденції модернізації змісту професійно-теоретичної, професійнопрактичної підготовки в умовах продуктивного навчання» через аспект
«Формування технологічного потенціалу педпрацівників як основи
впровадження продуктивного навчання ».
6 методичних комісій ліцею також визначились і продуктивно працювали за
обраними напрямками:
МК професій торговельно-комерційної діяльності
“Продуктивна технологія навчання як шлях забезпечення стійких
знань, умінь і навиків при підготовці майбутніх працівників торгівлі”;
МК професій сфери послуг
«Впровадження продуктивної педагогічної технології як шлях
забезпечення стійких знань та вмінь учнів»;
МК з професії громадського харчування:

“Вдосконалення методики проведення уроків суспільно-гуманітарної
підготовки шляхом впровадження в навчальний процес продуктивних методик
навчання” ;
МК суспільно -гуманітарної підготовки“
“Вдосконалення методики проведення уроків суспільно-гуманітарної
підготовки шляхом впровадження в навчальний процес продуктивних методик
навчання” ;
МК природничо-математичної підготовки:
“Теоретичні засади технології продуктивного навчання, як засіб
розвитку ключових компетентностей педагогічних працівників з предметів
природничо-математичної підготовки”;
МК класних керівників:
“Виховання правової свідомості учнів засобами участі в роботі органу
учнівського самоврядування».
Підгрунтям та базою для освоєння даної проблеми стало формування
необхідних фахових та психолого-педагогічних вмінь педагогічних працівників
з допомогою роботи ліцейної школи педагогічної майстерності, професійної
адаптації молодого педагога-початківця, молодого майстра, голів методичних
комісій, авторської школи передового педагогічного досвіду, творчих груп,
теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, круглих столів, майстер-класів
т.д.
Дана проблема вибрана не випадково і є дуже актуальною, тому що
технологія продуктивного навчання надає можливість навчання на основі
практичного життєвого досвіду, що допомагає молоді в їхньому професійному
пошуку, розв’язанні їхніх соціальних, освітніх, психологічних і культурних
проблем. Сьогодні учень повинен повертатися з навчального закладу з
певними результатами. Щоб дійсно був результат і був він ефективним,
необхідна більша інтеграція теоретичного навчання в практичний досвід.
Підгрунтям та базою для освоєння даної проблеми
стало формування
необхідних фахових та психолого-педагогічних вмінь педагогічних працівників
з допомогою роботи ліцейної школи педагогічної майстерності, молодого
педагога, молодого майстра, голів методичних комісій, творчих груп,
теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, круглих столів, майстер-класів
т.д
на Із метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів
України в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до
якісної освіти, утвердження високого статусу педагогічних працівників у
суспільстві в галузі освіти визначені такі напрями й завдання діяльності ліцею в
2014-2015 навчальному році:іяльності ліцею в 2014-2015 навчальному році:
1.Прийняти на навчання 220 учнів за професіями:
Перукар (Перукар-модельєр);
Перукар (Перукар-модельєр). Манікюрник;
Перукар (Перукар-модельєр). Візажист. Візажист-стиліст;
Перукар (Перукар-модельєр).Педикюрник;
Кухар;
Продавець продовольчих товарів. Контролер-касир;

2. Забезпечити впровадження у навчально-виробничий процес новітніх
виробничих технологій з урахуванням регіонального компоненту.
3. Створювати умови для розвитку та реалізації здібностей учнів та
самореалізації творчого педагога.
4. Організувати роботу школи професійної адаптації педагога - початківця та
школи педагогічної майстерності.
5. Провести декаду молодого фахівця «Ініціатива і творчість молодих», обмін
досвідом «Мої перші педагогічні знахідки».
6. Провести засідання круглого столу «Сучасний урок – продуктивний урок».
7. Підвищувати професійну компетентність педагогічних працівників шляхом
проведення різноманітних методичних заходів, стажування на виробництві,
системи інформаційно- методичного забезпечення.
8. З метою поліпшення навчального процесу в ліцеї створити методичну раду
ліцею, до складу якої увійдуть досвідчені педагоги.
9. Підвищити роль й реформувати роботу методичного кабінету ліцею,
методичних комісій, шкіл технологічного зростання та системи наставництва.
10. Педагогічним працівникам велику увагу приділити самоосвіті, якості
підготовки до уроків та викладанню предметів, використовуючи новітні
педагогічні технології, форми і методи навчання.
11. Розробляти різноманітні за своїм змістом уроки, що будуть цікавими для
учнів, тим самим підвищуючи якість їх знань, умінь і навиків.
12. Вивчити та узагальнити досвід майстра виробничого навчання Калюжної
Л.М. з проблеми «Методика проведення майстер-класів як засіб розвитку
творчого потенціалу учнів-перукарів».
13. Продовжити співпрацю з Центром перукарів Кіровоградщини,
підприємством «Золінгер плюс», «Естель» та брати участь у фестивалях,
семінарах - практикумах за участю відомих вітчизняних та зарубіжних
стилістів, дизайнерів, технологів
14. Взяти участь в у всеукраїнській агропромисловій виставці «АГРОЕКСПО2014».
15. Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед учнів
з професії «Перукар».
З метою формування необхідних фахових та психолого-педагогічних
вмінь педагогічних працівників була організована робота 6 методичних комісій,
5 ліцейних шкіл, творчих груп, семінарів-практикумів, круглих столів, майстеркласів ш т.д.
В нашому колективі створені всі умови для постійного вдосконалення
професійної компетентності творчої майстерності педагогів. Понад 70%
педагогів мають високі педагогічні звання та категорії.
Серед них звання «викладач-методист» - 3;
вищу кваліфікаційну категорію – 6;
педагогічне звання «майстер першої категорії» - 3;
педагогічне звання «майстер другої категорії» -2;

Ми пишаємся перемогами та досягненнями наших педагогічних працівників
та учнів:
- ІІ етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів
виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів з професії
«Кухар» - ІІ місце зайняла майстер в/н Коржавіна О.В. та була нагороджена
дипломом ІІ ступеня Управління освіти і науки Кіровоградської
облдержадміністрації
за зайняте друге місце в другому етапі
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів
виробничого навчання КПЛСП з професії «Кухар».

- ІІ обласний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності
серед майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних
закладів з професії «Перукар» - І місце зайняла майстер в/н Горобець Л.В. та
була нагороджена дипломом І ступеня Управління освіти і науки
Кіровоградської облдержадміністрації
як переможець другого етапу
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів
виробничого навчання КПЛСП з професії «Перукар».

- участь в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності
серед майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних
закладів з професії «Перукар» майстер в/н Горобець Л.В. посіла 11 місце, та
нагороджена Дипломами міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України за перемогу в номінації «Глядацьких симпатій».

-перемога в обласному конкурсі на краще дидактичне забезпечення теми
програми предметів професійно-теоретичної підготовки І місце (викладач предмету «Перукарська справа» Потапенко Т.О.
Предмет: «Перукарська справа», Тема: «Інструмент та електрообладнання”

- ІІ етап обласного конкурсу
на кращий навчальний кабінет
професійно-технічного навчального закладу – 5 місце зайняла завідуюча
кабінетом №4 «Матеріалознавство» Данеко В.В.

У сучасних умовах виробничої діяльності від робітників вимагаються не
тільки стійкі професійні знання та вміння, а й здатність сприймати нове,
приймати рішення, проектувати і творчо виконувати роботу. Тому актуальним і
важливим для педагогічних працівників є пошук нових методів навчання.
Ці зміни вимагають від педагогічних працівників постійного
професійного росту, обізнаності з новітніми виробничими технологіями, вміння
впроваджувати виробничі інновації в навчальний процес, вміння формувати
партнерські відносини між педагогом, учнем та підприємством.
У зв’язку з цим в ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»
постійно ведеться пошук взаємного процесу навчання і відпрацювання тем
новітніх технологій групами перукарів, ознайомлення з інноваціями в
перукарській справі шляхом відвідування майстер-класів , що забезпечує
розвиток виробництва – це рівень кваліфікації працівників, які б змогли
працювати в реальних умовах сучасного виробництва і за новітніми
технологіями.
Великим поштовхом в роботі майстрів-перукарів є відвідування семінарівпрактикумів, мастер-класів відомих українських та зарубіжних перукарівмодельєрів, стилістів, візажистів. Це майстер-шоу відомого стиліста-технолога
“BLACK professional line”, практикуючого стиліста-перукаря Міжнародного
конкурсу “Сан-Ремо” доктора Milici Andrea, який ознайомив майстрів з
технікою сучасних стрижок,актуальними кольоровими рішеннями. Це також
відвідування семінарів перукарського мистецтва Вячеслава Дюденко ( учбовий
центр “Дюденко-Київ) на тему:”Інтенсивний тренінг по сучасним технікам і
тенденціям в фарбуванні волосся”.
Майстер-клас Laboratoire Dukactel Paris на тему “Експрессіонізм – буяння
фарб”. Важливою для зростання перукарської майстерності є яскрава співпраця
з керівником центру перукарів Кіровоградщини Ангеліною Ковальовою, яка
також навчалась в Кіровоградському ПТУ № 18 ( майстер виробничого
навчання Вінницька В.П) і піднялась до висот перукарського Олімпу.
Учні-перукарі після закінчення ліцею працюють у сучасних салонахперукарнях “ Камелія, “Стиль”, “Шарм”, “Діана”, “Тіп-топ”, “Смерічка”,
“Златовласка” та інш.
З метою вивчення теоретичних і методичних засад даної проблеми
методичною службою ліцею у період 2014-2015 н.р.проводились:
вхідне діагностування, анкетування;
відкрите засідання школи педагогічної майстерності на тему: «Чи вмієте ви
створювати продукт?» (методист Блідар І.М., члени МК торговельнокомерційної діяльності);
засідання школи професійної адаптації педагога-початківця на тему:
«Педагогічна майстерність і її основні елементи» ( методист Блідар І.М.,
викладачі загальноосвітньої підготовки);
відкритий методичний захід для різних категорій педагогічних працівників:
викладачів, майстрів виробничого навчання атестуємих педагогів, голів МК
(незалежно від стажу роботи) – технопарк «Створюємо портфоліо «Досьє
успіху». та презентували їх.
Засідання школи педагогічної майстерності на тему: «Продуктивна
технологія навчання. Конструктор продуктивного уроку»;

На базі ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» відбулося
засідання обласної школи майстра-початківця на тему: «Документальний
супровід професійно-практичної підготовки та методика організації уроків
виробничого навчання», на якій були присутні майстри виробничого навчання
ПТНЗ області зі стажем роботи до 1 року. Практичним етапом школи стало
відвідування уроку виробничого навчання (структурний елемент «Вступний
інструктаж»), професія «Перукар», тема уроку: «Освоєння прийомів
накручування довгого та подовженого волосся на бігуді з оформленням», який
провела майстер виробничого навчання ІІ категорії Калюжна Л.М.
Протягом навчального року педагогічний колектив ДНЗ «Кіровоградський
професійний ліцей сфери послуг» брав участь у різноманітних обласних та
загальноміських виставках та акціях:
44-му Всеукраїнському святі театрального мистецтва
«Вересневі самоцвіти», приурочені 160-ій річниці з дня народження
Марії Заньковецької. До участі в святі долучились педагогічний та
учнівський колективи ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери
послуг», які представили на огляд гостей свята більш ніж насичену
програму – виставки перукарської майстерності, манікюрної та візажної
справи, провели майстер - класи по сучасному українському плетінню,
візажу та манікюру в патріотичному стилі.
З метою популяризації робітничих професій, підняття престижу
навчального закладу педагогічний колектив ліцею взяв участь у
Національній агропромисловій виставці «АГРОЕКСПО-2014» і в рамках
всеукраїнського ярмарку професій підготували і презентували виставкові
матеріали, майстер-класи:
З метою вивчення та впровадження в навчально-виховний процес
педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, в ліцеї проходили заходи з
нагоди 96–й річчя з Дня народження В.О. Сухомлинського.
В методичних заходах взяли участь всі члени педагогічного колективу та
учні ліцею, якими були підготовлені та презентовані виставкові матеріали,
класні години, педагогічні читання:
Проведено відкрите засіданні школи адаптації молодого педагога «Виховуємо на
засадах добра» ( за спадщиною В.О.Сухомлинського) та ярмарок педагогічних
ідей «Освітянські обрії педагогічних працівників ліцею». Своїми ідеями
поділилися заступник директора з НВР Данеко В.В., методист Блідар І.М.,
старший майстер Чудінович Т.Д., викладачі Шут Г.В., Грінченко О.В., Панчул
К.В., Гаврилюк А.М., майстер виробничого навчання Калюжна Л.М.

На базі ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»
систематично проводяться відкриті семінари:
семінар «Ексклюзивний блонд» (технолог Estel Professional Голікова
Ірина, педагогічні працівники сфери послуг, учні груп перукарів);
семінар “Соlor OFF” (видалення фарби з волосся),
проведений
технологом фірми ESTEL Панкул Ганною на базі студії Олексія Сороки
( педагогічні працівники сфери послуг, учні груп перукарів);
Estel Professional – це наука, світовий досвід, самі сучасні технології, дизайн і
багато-багато роботи!
Протягом І семестра 2014-2015 н.р. педагогічні працівники ліцею та учні
наполегливо створювали власний професійно-теоретичний, загальноосвітній,
навчально-виробничий та навчально-виховний продукт.
Проведені «тижні творчості» з професій та предметів:
тиждень фізичної культури;
МК сфери послуг;
МК суспільно-гуманітарної підготовки;
МКторговельно-комерційної діяльності;
МК громадського харчування;
тиждень правових знань;
творчий тиждень предмета «Педикюрна справа».
В рамках творчих тижнів з професій і предметів проводився цілий ряд
різноманітних конкурсів, майстер-класів, виставок, олімпіад, відкритих уроків та
позакласних заходів.
Проведено 6 відкритих уроків:
відкритий урок виробничого навчання (структурний елемент «Вступний
інструктаж»), професія «Перукар», тема уроку: «Освоєння прийомів
накручування довгого та подовженого волосся на бігуді з оформленням»
(майстер виробничого навчання Калюжна Л.М.);
відкритий урок з предмета «Історія України» на тему: «Західноукраїнська
Народна Республіка – героїчна сторінка історії України» (викладач Панчул
К.В. ПРМ-2);
відкритий урок з предмета «Фізична культура» на тему ««Баскетбол –
штрафний кидок, ведення передачі, кидки м’яча в рухливих іграх та
естафетах» (викладач Щетина А.М., учні гр. К-15);
відкритий урок з предмета «Світова література» на тему: «Роман
М.Булгакова «Майстер та Маргарита». Роман-міф. Поєднання реального та
ірреального» (викладач предмету «Світова література» Грінченко О.І., учні гр.
ПРМ-4);
відкритий урок виробничого навчання (структурний елемент «Вступний
інструктаж»), професія «Кухар», тема уроку: «Приготування котлетної маси з
риби і приготування напівфабрикатів» (майстер виробничого навчання
Шкуренко С.О., учні гр.. К-9);
відкритий урок з предмету «Педикюрна справа» на тему:
«Значення масажу стоп. Показання і протипоказання масажу стоп і його
фізіологічний вплив. Технологічна послідовність виконання масажу стоп ніг»
(викладач Потапенко Т.О., учні групи ПРП-13).

8 семінарів-практикумів та майстер-класів:
майстер-класи «Express”- плетіння, «еxpress”- візаж, «еxpress”- манікюр (
акцію, присвячена збору коштів воїнам АТО);
майстер-клас по художньому оформленню подарункових наборів до
новорічних свят на тему: «Свято наближається…!» (майстер виробничого
навчання Гонсалес Ю.С., учні гр. ДК-11);
майстер-клас "Приготування запіканки з гарбузом" (майстер в/н
Климочко);
майстер-клас "Приготування бісквітного рулету з збитими вершками та
бананом" (майстер в/н Шкуренко С.О.);
майстер-клас "Приготування млинців з різних видів борошна" (майстер
в/н Рибак Л.В.);
майстер-клас "Приготування Венського штруделя" (майстер в/н
Коржавіна О.В.).
Хочеться відмітити продуктивність в роботі методичних комісій, викладачів,
майстрів виробничого навчання і успіхи в реалізації єдиної науково-методичної
проблеми ліцею.
Це участь в 4-ох обласних конкурсах (серед педпрацівників, серед учнів)
Учні ліцею під керівництвом викладача української мови Криворучко
Ю.Ю. прийняли участь в I етапі ХV Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика за єдиною темою: «Багато є
значень у слова земля, Земля – це Вітчизна твоя і моя». Переможцем
стала учениця групи К-17 Александрова Людмила.
В ліцеї проходив I етап V Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
серед учнів першого та другого курсів. Завдання Конкурсу містило одне
творче завдання. Учні першого курсу писали твір-роздум на тему
«Шевченко ‒ це народ, і як народ, він буде вічно жити», учні другого –
статтю дискусійного характеру на тему «Постать Тараса Шевченка у
культурному та історичному просторі сучасної України». Серед кращих
робіт було обрано одну, а саме - роботу Александрової Людмили,
учениці групи К-17, яка взяла участь у ІІ етапі конкурсу.
В ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» в рамках
Національного шекспірівського конкурсу, заснованого Спілкою
англійської мови (English-speaking union), відбувся конкурс
декламаторів «Безмежний світ Шекспірових сонетів». Учасники
конкурсу представляли один із сонетів Шекспіра.У конкурсі взяли
участь 7 учнів 1-го та 2-го курсів.
Переможці конкурсу:
1 місце – Колеснікова Ірина, ПРМ-2
2 місце – Цепок Катерина, К-9
3 місце – Бредихіна Олена, ПРМ-2.
Колеснікова І. готується прийняти участь в обласному етапі конкурсу.
Учні ліцею під керівництвом викладача Стариченко В.М. прийняли
участь у V міжнародній природно-математично-фізичній грі «Геліантус».
Контрольні завдання були успішно виконані і направлені для оцінювання

журі конкурсу.
конкурс «Снігова королева 2014».
Участь у конкурсі «Снігова королева ESTEL» - це унікальна можливість для
початківців майстрів проявити свій талант і майстерність. Це яскраве,
незабутнє видовище модних образів, створених руками молодих і
креативних майстрів, починаючих свій професійний шлях в перукарському
мистецтві. Конкурс проводився на базі ДНЗ «КПЛСП», в конкурсі взяли
участь учні ДНЗ «КПЛСП» та студенти Кіровоградського підрозділу
КНУКІМ.
У день пів-фіналу під наглядом технологів учні готували цілісні
образи в номінаціях конкурсу «Снігова королева 2014 -2015»:
- вечірній образ на довгому волоссі;
- плетіння;
- ексклюзивний фантазійний образ (довжина волосся за бажанням майстра).
В конкурсі взяли участь учні І-ІІІ курсу в кількості 20 майстрівюніорів та 50 моделей
Кращими визнані роботи:
ІІ місце – авторська робота учениці гр. ПРМ-2 Бурмістрової Олександри в
номінації плетіння - «Аеро», майстер виробничого навчання Мейрав К.В.;
ІІ місце – авторська робота учениці гр. ПРВ-5 Тріфонової Анастасії в
номінації вечірня зачіска - «Натхнення», майстер виробничого навчання
Забабуріна О.В.;
ІІІ місце - авторська робота учениці гр.ПРМ -3 Доманішевської Антоніни в
номінації фантазійний образ «Зимова ніжність», майстер виробничого
навчання Москаленко В.С.;
ІІІ місце – авторська робота учениці гр.ПРВ-5 Балашової Олександри в
номінації «плетіння» «Північне сяйво», майстер виробничого навчання
Забабуріна О.В.
.

Прикрасили свято колекції стилізованих зачісок:
- «Revolution Ection» (за гранню можливості) - майстер в/н Калюжна Л.М.;
- “Промені світла” - майстер в/н Забабуріна О.В.;

- «Чарівні капелюшки» - майстер в/н Дейнека М.А
Авторські роботи, публікації:
- презентація портфоліо та власних наробок викладача Шут Г.В.(робочий
зошит для виконання ЛПР та збірник лекцій з предмету «Основи
бухгалтерського обліку»;
- презентація посібника з предмету «Педикюрна справа»
( Тема програми №4: Сучасні технології по догляду за шкірою та нігтями
на пальцях ніг». Тема уроку №29: Сучасні технології догляду за шкірою
ніг та нігтями: рослинні засоби, аромотерапія, парафінотерапія, пілінг.
Способи приготування розчинів та виконання робіт по догляду за шкірою
ніг та нігтями), викладач Потапенко Т.О.
В ДНЗ «КПЛСП» протягом 13.01.– 31.01.2015 року проходили методичні
заходи, спрямовані на підвищення компетентності, професіоналізму викладачів,
майстрів виробничого навчання, можливість ознайомитись з творчими
напрацюваннями педагогічних працівників ліцею:
 заступником директора з навчально-виховної роботи Алексеєвець В.С. та
практичними психологами ліцею - семінар-практикум «Сімейні цінності».
Метою семінару було сформувати у присутніх зразок ідеальної родини,
вільної від стереотипів, установок та негативних прикладів інших людей.
 практичними психологами Сєлєтковою Н.В., Чудінович Н.Г. для
педагогічних працівників ліцею - психолого-педагогічний семінар з
елементами тренінгу «Як зберегти нерви, коли життя – це суцільний стрес?».
В рамках методичного тижня був організований та проведений семінарпрактикум для педагогічних працівників ліцею «Ефективні комунікації та
піар-заходи засобами Інтернет».

 заступником директора з НВР Алєксеєвець В.С., керівником
Кіровоградського прес-клубу, ведучою ток-шоу «Ми» на каналі
«Кіровоград» Талашкевич Вікторією та експертом Кіровоградського пресклубу Гридньовою Ольгою були висвітлені переваги використання ІКТ для
забезпечення якості освіти .
 ліцейні педагогічні читання на тему: «Трудове виховання як фактор
формування особистості в науковій спадщині Макаренка А.С. і Батишева
С.Я.».
 година майстра «Документальний супровід професійно-практичної
підготовки та методика організації уроків виробничого навчання».
 обласні педагогічні читання «Педагогіка С.Я.Батишева та І.Г.Ткаченка у
діалозі з сучасністю».
З метою якісного забезпечення навчально-виробничого процессу
майстерня перукарів. Манікюрна поповнена інструментами та приладдям:
професійними ручними фенами, електрощипцями плоскими, електрощипцями
«гофре», електрощипцями «конус».

Майстерня перукарів. Візажна: палітрою кольорів для виконання макіяжу,
візажним інструментом, електрощипцями плоскими, електрощипцями «гофре»,
електрощипцями «конус».

Майстерня перукарів. Педикюрна: феном ручним, праскою вирівнювання
та укладання для волосся,праскою «гофре»,
електрощипцями «конус»,
електрощипцями «гофре», електрощипцями «вісімка», наборами для манікюру
та педикюру, парафіноплавом для догляду за шкірою рук та ніг, фрейзером для
манікюру та педикюру, лампою-лупою для манікюру та педикюру, кріслом для
педикюру, підставкою ля педикюру (тринога).

Магазин-майстерня : проглядовими ультрафіолетовими детекторами валют
РRО-4 для аналізу платіспроможності банкнот різних держав; етикетпістолетами DUODELL (для маркування на товарах ціни, дати виготовлення чи
кінцевого терміну придатності).

Кухню-лабораторію з дегустаційним залом: кухонний посуд, інвентар та ваговимірювальне обладнання: каструлі з нержавіючої сталі , каструлі алюмінієві,
дошки розробні, форми для запікання та випікання страв та виробів,
гастроємкості з нержавіючої сталі для зберігання продуктів та запікання страв,
ваги електронні.

Матеріально-технічна база ліцею поповнилась шафами для майстерень,
перукарськими кріслами, стільцями, кріслом для педикюру, сучасною мийкою
для миття голови, фенами, лампами ультрафіолетовими для нарощування
гелевого манікюру, кухонним інвентарем, наборами столового посуду.
Придбані меблі для кабінетів та навчальних майстерень: шафи, столи, тумби,
комп’ютерні столи та сучасні комп’ютери, телевізор-плаза в навчальний
кабінет.
Замінені вікна на склопакети в майстернях перукарів, кабінеті №3, частково в
спортзалі, двері в магазині-майстерні, перукарнях,

проведена заміна труб системи опалення .
Проведений ремонт навчального кабінету №6 «Технологій та організації
виробництва».

Введений в дію компютерний клас, який забезпечений 15 робочими місцями та
сучасними компютерами в кількості 15 шт.

Станом на 1 серпня 2014 року проведений ремонт спортзалу.

З 1 вересня поточного ремонту введений в дію внутрішній туалет, повністю
придбана нова сантехніка.

