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 Актуальність проблеми зумовлено необхідністю 

адаптації системи  освіти та професійної 
підготовки фахівців до динамічних змін у сучасному 

глобалізованому світі.  

 РЕФОРМУВАННЯ 
 Перебудова певної 

сторони суспільного 
життя (порядків, 

інститутів, установ, 
організацій), яке не 

знищує основ існуючої 
соціальної структури.  

МОДЕРНІЗАЦІЯ 
  Оновлення об'єкта, 

приведення його          
у відповідність з 

новими вимогами і 
нормами, технічними 

умовами, 
показниками якості. 



Формула успіху: 
 

 
Потрібно знати  

свій стан  
на даний час 

 
2. КРОК 

 
Потрібно знати,  

що ви повинні зробити,  
щоб досягнути мети 

 

Потрібно знати,  
 чого ви хочете  

досягнути 

Дійте 

1. КРОК 

3. КРОК 

4. КРОК 



Школу можна удосконалювати тільки 
удосконалюючи кваліфікацію вчителя.  

Який вчитель – така школа. 
 

Ян Амос Коменський 

 



За результатами моніторингу,  
проведеного ДЗ “НМК ПТО” в Кіровоградській області 

  Результати ДКА за 2013/2014 н.р.  показали наступне: 
  Якість навчальних досягнень учнів по області склала 

73,8%: 
•  З професій сфери послуг підвисилася і склала: КПЛСП – 

85,3%, ОПАЛ – 79% 
• З професії кухар знизилася: КПЛ – 88,6%, КПЛПО – 87%, 
КПЛСП – 79%;  

• Професії торгівлі занепадають. 
  Підсумки ДПА показали достатній і середній рівень 
загально-освітньої підготовки випускників ПТНЗ області. 
За результатами вхідного контролю якість знань учнів, що 
закінчили 9 класів і вступили на І курс - 54%. 

 
 



  За минулий навчальний рік було проведено: 
  5 конкурсів фахової майстерності серед учнів. Якість 
знань по теорії – 60%, практиці – 76%. За даними 
всеукраїнських конкурсів теоретичні знання складають 
– 47%, а практичні – 89%, що свідчить про підвищену 
підготовку конкурсантів до практичних етапів 
конкурсу. 

  4 конкурси серед педагогічних працівників. 
• Конкурс на кращий урок в/н став результатом спільної 
роботи старших майстрів і методистів ПТНЗ.   

    Нас похвалили за якісні подані матеріали. 
• Урок-фестиваль майстра в/н, який розрахований був на 

10’ показав наступні результати: в числі лідерів 
КПЛПО, ВПУ №9, ОПЛ. “Заслуговує на увагу КПЛСП.” 

 
 



МІСІЯ 

Надання освітніх послуг.  
 

Надання  якісних знань, умінь і навичок,  

що приведуть наших учнів до успіху. 





КРЕДО 

Від компетентності й  

професіоналізму педагога    
до    

конкурентноспроможності  випускника 
 



ГОЛОВНА ЦІЛЬ 

 Зробити Державний навчальний заклад 

“Кіровоградський професійний ліцей  

сфери послуг” 

НАЙКРАЩИМ 



2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

Теоретичні і методичні 
засади оновлення змісту 

професійно-
теоретичної, 
професійно - 

практичної  підготовки 
шляхом впровадження 

продуктивного 
навчання 

Формування 
технологічного 

потенціалу 
педпрацівників  як 

основи впровадження 
продуктивного 

навчання 

Реалізація 
перспективного 

досвіду організації 
навчального процесу 

на основі 
продуктивного 

навчання 

Тенденції модернізації змісту  
професійно-теоретичної,  

професійно-практичної підготовки  
в умовах продуктивного навчання 



Задачі 
 

1. З метою поліпшення навчального процесу в ліцеї створити 
методичну раду ліцею, до складу якої увійдуть досвідчені 
педагоги; 

2. Підвищити роль й реформувати роботу методичного кабінету 
ліцею, методичних комісій та шкіл технологічного зростання; 

3. Педагогічним працівникам велику увагу приділити самоосвіті, 
якості підготовки до уроків  та викладанню предметів, 
використовуючи новітні педагогічні технології, форми і методи 
навчання; 

4. Розробляти різноманітні за своїм змістом уроки, що будуть 
цікавими для учнів, тим самим підвищуючи якість їх знань, умінь 
і навиків; 

5. Не забувати гасло: “ Навчаючи виховуємо ”, так як навчання без 
виховання просто не існує. 

 



Формування системи цінностей 
 

Учні, об’єднані органом учнівського 
самоврядування “Республіка для душі”; 

Працездатний колектив; 
Демократична адміністрація  
 

 (демократія – захист прав і свобод громадян,  
       але насамперед це дотримання законності  
                            і правопорядку) 

 



Формування бачення 

Служити нашим учням, надаючи їм якісні 
освітні послуги 
Дотримуватись кодексу корпоративної 

етики 
Не розголошувати таємниць 
Цінувати порядність, професіоналізм, 

патріотизм і відданість ліцею 
Стати найкращим навчальним закладом  

серед ПТНЗ області 
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