
Державний навчальний заклад    “Кіровоградський професійний ліцей 
сфери послуг” 

Звіт дослідно-експериментальної роботи на тему: «Ukrainian fashion»       
(мода на українське). 

Діагностично-прогностичний етап. 
 Тривав з 08.09 - 30.12.16 року. Проводився поетапний  аналіз  підсумків 
реалізації  завдань дослідно-експериментальної роботи. Методичною комісією 
сфери послуг було обговорено та ухвалено рішення про відкриття та 
впровадження експерименту «Ukrainian fashion». 
 Отже, з 01.11 - 11.11.16 року були визначені творчі групи учасників 
експерименту для спрямування роботи в конкретних напрямках: 
1.Hair-care by Ukrainian style; 
2. Ukrainian male grooming; 
3. Ukrainian hairstyles for woman. 
 Кожен з цих напрямків  є повністю автономним, тобто щільно 
переплітається з іншим та має регіональний компонент. 
 Здійснено 100% матеріально- технічне забезпечення дослідно-
експериментальної роботи.  
 З 01.11- 30.12.16 року був визначений рівень навчальних досягнень учнів 
груп ПРМ - 1, ПРМ - 2 на уроках професійно-теоретичного та професійно-
виробничого навчання шляхом здійснення моніторингу якості знань та умінь.  
 Створена учнівська група учасників дослідно-експерементальної роботи,  
узагальнені результати моніторингу ( діаграми, графіки). На основі проведеного 
діагностування, визначений рівень сприймання інноваційної діяльності учнів ІІІ 
курсу, які навчалися за професією  «Перукар (перукар-модельєр)»  та 
проведений аналіз 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.  
 Створена інформаційна база даних інноваційних виробничих технологій. 
З 08.09 - 30.06.17 року залучена до роботи професійна  школа фахового 
зростання “Студія перукарського мистецтва і візажу” з  новими та 
удосконаленими  ЗУН учасників. 
 
 З 26.12-30.12.16 року. Узагальнені дані щодо результатів проведення 
діагностично-прогностичного етапу експерименту. 
Практичний етап з 02.01-  31.01.17 року.                                       
  Презентація інноваційних виробничих технологій учасниками робочих 
груп - це інноваційні підходи до відновлення автентичних перукарських послуг, 
як один із засобів модернізації навчального та виробничого процесу в рамках 
проведення експериментального педагогічного проекту. 
Творча група: Hair-care by Ukrainian style (догляд за волоссям по-українськи)  
Керівник групи Смоквіна О.М.  
Творча група : Ukrainian male grooming. (українська чоловіча стрижка).  
Керівник групи  Потапенко.Т.О.  
Творча група: Ukrainian hairstyles for woman – ( українська жіноча зачіска)  
Керівник групи Калюжна Л.М. 



 Була вивчена фахова та наукова література, розміщення матеріалів  ходу 
дослідно-експериментальної роботи на ліцейному  веб-сайті з 02.01 - 30.06. 17 
року, проведені відкриті уроки теоретичного та виробничого навчання 
інноваційного характеру, відповідно до теми експерименту з 02.01 - 31.05.17 
року розроблені методичні розробки уроків. Створений каталог дидактичних 
матеріалів для проведення  уроків професійно-теоретичної та професійно-
практичної підготовки щодо інноваційної виробничої технології «Ukrainian 
fashion з 30.05 - 30.06.17 року. 
 
Аналітично-узагальнюючий етап. Узагальнена інформація щодо  результатів 
експериментальної діяльності  до 29.12.17 року. 
 З 30.10 - 03.11.17  року оформлений збірник методичних рекомендацій 
«Впровадження технології «Ukrainian fashion».  
 З 06.11 - 01.02.18 року розміщені публікації на сайті ліцею та їх видання. 
Організація та  проведення відео-конференції з метою обговорення і 
розповсюдження досвіду експериментальної    діяльності.                                                                                              
Результати дослідно – експериментальної роботи: 

• модернізація навчально-виробничого процесу шляхом впровадження 
інноваційних виробничих технологій (публікація  серій дайджестів, 
розроблені зально-методичні 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 
проводилась популяризація українського сучасного перукарського 
мистецтва (створений інформаційний  бюлетень “Тенденції сучасної 
сфери послуг”, створений «Каталог старовиних українських рецептів по 
догляду за волоссям»). 

• осучаснені автентичні стрижки та зачіски (створенні авторські 
інноваційно-виробничі технології «Ukrainian fashion» та матеріали 
розміщенні на ліцейному  веб-сайті,  створений “Відео-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 професійно-
мобільного перукаря”). 

• покращилась якість професійно-теоретичної та професійно-практичної 
підготовки навчальних досягнень учнів. 

• до 06.2018 р. здійснювалось поширення творчих напрацювань у 
діяльність професійно-технічних навчальних закладів області. 

 
 

Підготувала : автор дослідно-експериментальної 
 роботи на тему: «Ukrainian fashion»  Потапенко Т.О. 


