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“Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг”

Дослідно-
експериментальна 

робота

Тема: «Ukrainian
fashion» 

«Ukrainian fashion» - це функція 
націотворна,  яка творить 
державу, дає силу і крила, 
національне его…
Л. Костенко



Ukrainian fashion – (юкреініан фешн, мода на українське)  – це нове 
направлення в перукарському мистецтві в якому гармонійно поєднується 
напрямок сучасної моди та національні пріоритети.  Своє українське походження 
ми повинні демонструвати  не лише громадською позицією , а й зовнішнім 
виглядом . Ми українці повинні бути згуртованими, сформованою нацією, а ще 
пишатись своєю національною ідентичністю, тому ми обрали тему “Ukrainian 
fashion “. 

Нова течія об’єднала українських перукарів в пошуках майбутнього.
Отже, освітні інновації впроваджуються з метою:

-інноваційних підходів до відновлення автентичних перукарських послуг по 
догляду за волоссям, осучаснення  автентичних стрижок та зачісок, 
популяризації українського сучасного перукарського мистецтва;

-підвищення професійної майстерності, мотивованого саморозвитку та 
самовдосконалення професійної діяльності педагогічних працівників;

-підвищення якості навчальних досягнень учнів, підготовка 
конкурентоспроможного робітника;

-поширення творчих напрацювань у діяльність професійно-технічних 
навчальних закладів області,  як один із засобів модернізації навчального та 
виробничого процесу в рамках проведення дослідно-експериментальної роботи.



Обговорення та ухвалення рішень про відкриття та впровадження експерименту
«Ukrainian fashion».

Отже, з 01.11.16 року по 
11.11.16 року визначені 
творчі групи учасників 
експерименту для 
спрямування роботи в 
конкретних напрямках.
Кожен з цих напрямків  є 
повністю автономним, тобто 
щільно переплітається з 
іншим, та має регіональний 
компонент. 

Поетапний 
аналіз 
підсумків реалізації 
завдань 
дослідно-
експериментальної 
роботи.

Діагностично-прогностичний етап



З 01.11.16 року по 30.12.16 року визначений рівень навчальних досягнень учнів 
груп ПРМ – 1, ПРМ - 2 на уроках теоретичного та виробничого навчання, шляхом 
здійснення моніторингу якості знань та умінь.
Створена учнівська група учасників дослідно-експерементальної роботи. 
Узагальненні результати моніторингу ( діаграми, графіки).

Креативне мислення
Творче мислення

Висновки.
На основі проведеного 
діагностування, 
визначення рівня 
сприймання 
інноваційної 
діяльності учнів ІІІ 
курсу, які навчалися за 
професією  Перукар 
(перукар-модельєр)  і 
проведеного аналізу 
рівня їх навчальної 
діяльності, було 
прийнято рішення про 
участь в 
експериментально –
дослідницькому 
проекті «Ukrainian
fashion» групи ПРМ –
1, яка показала вищі 
результати за всіма 
показниками. 



•Творча група:
Hair-care by Ukrainian style (хеір-кеар бай юкреініан стайл- догляд за 
волоссям по-українськи)
Мета : Інноваційні підходи до відновлення автентичних перукарських 
послуг  як один із засобів модернізації навчального та виробничого 
процесу в рамках проведення експериментального пед. проекту.
Керівник групи Смоквіна О.М. 

Практичний етап

Робота професійно-фахового зростання “Студія перукарського 
мистецтва, нігтьової естетики та візажу” з 08.09.16 року по 
30.06.17 року



•Творча група :
Ukrainian male grooming. (Юкреініан мейл грумінг -українська чоловіча 
стрижка) 
Керівник групи:  Потапенко.Т.О.

Проведення відкритих 
уроків теоретичного та 
виробничого навчання 
інноваційного 
характеру, відповідно 
до теми експерименту з 
02.01.17 року по 
31.05.17 року

Створений каталог дидактичних 
матеріалів для проведення  
уроків професійно-теоретичної 
та професійно-практичної 
підготовки щодо інноваційної 
виробничої технології «Ukrainian 
fashion»



•Творча група:
Ukrainian hairstyles for woman – (юкреініан 
хеірстайлс фор вумен - українська жіноча зачіска) 
Керівник групи: Калюжна Л.М.

Презентація інноваційних 
виробничих технологій 
учасниками робочих груп
з 02.01.17 року  по 30.06. 
17 року та взаємообмін 
практичними уміннями 
та навичками між 
учасниками робочих груп

Узагальнення інформації  щодо виконання 
завдань практичного етапу з 01.06.17 року 
по 30.06.17 року та презентація 
практичного етапу  з залученням ТБ 
Кропивницького



•Творча група: Шамарина М.А.
Ukrainian hairstyles for woman – (юкреініан хеірстайлс фор вумен -
українська жіноча зачіска) 

Презентація інноваційних 
виробничих технологій 
учасниками робочих груп
з 02.01.17 року  по 30.06. 
17 року та взаємообмін 
практичними уміннями 
та навичками між 
учасниками робочих груп

Узагальнення інформації  щодо виконання 
завдань практичного етапу з 01.06.17 року 
по 30.06.17 року та презентація 
практичного етапу  з залученням ТБ 
Кропивницького



Аналітично-узагальнюючий

Аналітично-узагальнюючий етап
Узагальнення інформації щодо  результатів експериментальної діяльності з 
01.09.17 року по 01.12.17 року

Результати дослідно – експериментальної роботи
•модернізація навчально-виробничого процесу шляхом впровадження інноваційних 
виробничих технологій (публікація  серій дайджестів, розроблені зальнометодичні 
рекомендації впровадження інноваційних виробничих технологій  в навчально-виробничий 
процес для учнів «Вивчаємо та впроваджуємо новітні виробничі технології «Ukrainian 
fashion».
•відновлені автентичні перукарські послуги по догляду за волоссям,  та популяризація 
українського сучасного перукарського мистецтва (створений інформаційний  бюлетень 
“Тенденції сучасної сфери послуг”).
•осучаснені автентичні стрижки та зачіски (створенні авторські інноваційно-виробничі 
технології «Ukrainian fashion» та матеріали розміщенні на ліцейному  веб-сайті,  створений 
“Каталог дидактичних матеріалів для проведення  уроків професійно-теоретичної та 
професійно-практичної підготовки щодо інноваційної виробничої технології “Ukrainian 
fashion”).
•підвищилась професійна майстерність педагогічних працівників сфери послуг (проведені  
методологічні семінари  “Підготовка професійного мобільного перукаря”).
•покращилась якість навчальних досягнень учнів.
•До 01.2018р. поширення творчих напрацювань у діяльність професійно-технічних 
навчальних закладів області.
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