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Звіт директора державного навчального закладу
«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» за
2013 -2014 н.р.

“Ми повинні працювати не над вчорашніми і навіть не над сьогоднішніми
ідеями, а над завтрашніми перспективами”.
А.Мішлен.
В 2013-2014 н.р. навчально-виробнича, навчально-виховна та методична
робота в ліцеї була була спрямована на виконання законів України «Про освіту»,
«Про професійно-технічну освіту», «Національної доктрини розвитку освіти»,
«Положення про навчально-виробничий процес в ПТНЗ», постанов Кабінету
Міністрів України, керівних документів Міністерства освіти і науки України та
реалізацію єдиної науково-методичної проблеми : «Тенденції модернізації змісту
професійно-теоретичної,
професійно-практичної
підготовки
в
умовах
продуктивного навчання» через аспект «Теоретичні і методичні засади оновлення
змісту професійно-теоретичної, професійно - практичної підготовки шляхом
впровадження продуктивного навчання».
6 методичних комісій ліцею також визначились і продуктивно працювали за
напрямками:
обраними
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:
“Удосконалення методики проведення уроків професійної підготовки
шляхом впровадження в навчальний процес ефективних методик навчання та
виробничих інновацій”;
МК з професії громадського харчування:
“Роль продуктивного навчання у формуванні професійних компетенцій
майбутніх
фахівців
з
професії
“Кухар”;
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 природничоматематичної підготовки”;
МК класних керівників:
“Виховання правової свідомості учнів засобами участі в роботі органу
учнівського самоврядування».
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
У комплексі завдань науково-методичної роботи пріоритетними були:
- підготовка кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої
освіти з наданням повної загальної середньої освіти;
- впровадження у повному обсязі ДС ПТО з професії «Перукар(перукармодельєр). Візажист. Візажист-стиліст;
- робота над новою єдиною науково-методичною проблемою ліцею: «Тенденції
модернізації змісту професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки
в умовах продуктивного навчання»;
- забезпечення впровадження у навчально-виробничий процес новітніх
виробничих технологій з урахуванням регіонального компоненту;
- участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій
у сфері професійно-технічної освіти у 2013 році;
- удосконалення методики проведення уроків професійної підготовки шляхом
впровадження в навчальний процес ефективних методик навчання та
виробничих інновацій»;
- проведення «Тижнів творчості» з професій сфери послуг, торговельнокомерційної діяльності, громадського харчування;
- модернізація системи правового та превентивного виховання у закладі;
- підвищення професійної компетентності педагогічних працівників шляхом
проведення різноманітних методичних заходів, стажування на виробництві,
системи інформаційно- методичного забезпечення;
- створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи
педпрацівників на основі систематичного моніторингу рівня їх професійної
компетенції.
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.
Протягом 2013-2014 н.р. було проведено:
- засідання шкіл молодого педагога, школи педагогічної майстерності на
теми: «Продуктивне навчання – сучасна педагогічна технологія»;
- відкритий методичний захід «Від педагогічної гостини – до методичної
платформи»;
- технопарк «Місце інновації в продуктивному уроці»;
- відкрите засідання школи голів методичних комісій “Портрет педагога у
форматі продуктивного навчання”;
- семінар-супутник «Вплив продуктивної технології навчання на формування
компетентнісної освіти»;
- теоретичний семінар на тему“Методика проведення уроків професійної та
загальноосвітньої підготовки з
використанням інформаційнокомунікаційних технологій»;
- нетрадиційне засідання методичної комісії природничо-математичної
підготовки з використанням ІКТ з проблеми “Теоретичні засади технології

продуктивного навчання як засіб розвитку ключових компетентностей
педагогічних працівників з предметів природничо-математичної підготовки”.
На базі ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» проводився
обласний семінар-практикум педагогічних працівників професій торгівлі на
тему: «Удосконалення методики проведення уроків професійної підготовки
шляхом впровадження в навчальний процес продуктивної технології навчання
та виробничих інновацій» та обласний семінар-практикум професій сфери
послуг для викладачів, майстрів виробничого навчання, голів методичних
комісій професій сфери послуг ПТНЗ області на тему: «Упровадження
продуктивної технології навчання на уроках як пріоритетний шлях
підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників», що надихнуло
наших колег провести цілу низку відкритих уроків з професійної-теоретичної
та професійно-практичної підготовки, майстер-класів, виставок та презентацій
з досвіду роботи.
На базі ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»
постійно систематично проводяться відкриті семінари «Світ кольору», семінар
– практикум «Фарбування сивого волосся», семінар ” Хімічна завивка”. який
проводить технолог компанії Estel Professional Голікова Ірина для категорії
майстрів
виробничого
навчання,
викладачів
та
учнів-перукарів.
Estel Professional – це наука, світовий досвід, самі сучасні технології, дизайн і
багато-багато роботи! Виготовлення матеріалів Estel засновано на наукововиробничій базі, гордість якої – високий контроль якості на всіх етапах
виробництва косметики. Використання інгредієнтів ведучих виробників
Франції, Італії, Германії і США, які дозволяють отримати професійні матеріали,
які відповідають стандартам якості. Про це потрібно знати кожному сучасному
перукарю!
Протягом 2013-2014 н.р. педагогічні працівники ліцею та учні наполегливо
створювали власний професійно-теоретичний, загальноосвітній, навчальновиробничий та навчально-виховний продукт.
На базі ліцею проведено 11 відкритих уроки, 5 творчих тижні з професій,
предметів; єдиний методичний день,16 відкритих позакласних заходів;
педпрацівники ліцею прийняли участь в 8 обласних конкурсах,15 семінарахпрактикумах та майстер-класах, 5 методичних виставках, обласних
педагогічних читаннях та конференції та випустили 5 навчально-методичних
збірників та посібників, 3 інформаційно-методичних бюлетні.
Проведені «тижні творчості» з професій:
- торговельно-комерційної діяльності;
- громадського харчування;
- сфери обслуговування;
- з предметів суспільно-гуманітарної підготовки;
- з предметів природничо-математичної підготовки;
- тиждень правознавства.
В рамках творчих тижнів проводився цілий ряд різноманітних конкурсів,
виставок, олімпіад, відкритих уроків та позакласних заходів, майстер-класів.
Проведено 11 відкритих уроків:
- відкритий продуктивний урок виробничого навчання (вступний
інструктаж) на тему «Робота на терміналі торговому VNS m POS в
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-

режимі торгівлі» з професії «Контролер-касир» (майстром в/н Ткаченко
Г.М);
2 відкритих уроки виробничого навчання майстра в/н Вінницької В.П. на
теми: «Засвоєння прийомів володіння перукарським інструментом»,
«Освоєння прийомів виконання жіночих стрижок «Сессун», «Паж»,
укладання їх за класичною технологією»(для молодих майстрів
виробничого навчання);
викладачом Шут Г. В. відкритий продуктивний урок з предмету «Техніка
і механізація торговельних розрахунків» на тему: «Виконання на
мікрокалькуляторах торговельних обчислень»;
відкритий урок на тему: «Колективні засоби захисту» (викладач предмету
«Захист Вітчизни» Торяник В.Є., учні гр. К-17);
відкритий урок з використанням ІКТ з предмету «Трудове законодавство»
на тему «Трудові спори» (викладач Алєксеєвець В.С., учні гр. ПРВ-5);
відкритий урок з предмету “Художня культура” на тему “Образотворче
мистецтво Далекого Сходу» (викладач предмету “Художня культура”
Панчул К.В., учні групи ПРМ-7);
відкритий урок
«Металічні елементи та їхні сполуки» (викладач
предмета «Хімія» Желєзняк М.А., учні групи ПРМ -3 ЗОШ № 4);
урок – змагання «Ключі від форту Динаміка» ( викладач предмету
“Фізика” Пікуща Л.О., учні групи ПРМ-4);
відкритий
продуктивний
урок
виробничого
навчання
Структурний елемент «Вступний інструктаж» з професії «Перукар
(перукар-модельєр). Манікюрник» на тему «Освоєння прийомів
виконання жіночої стрижки «Класичне каре» (майстер виробничого
навчання Смоквіна О.М., учні гр.ПРМ-4);
Відкритий продуктивний урок теоретичного навчання з предмету
«спеціальне малювання», професія «Перукар (перукар-модельєр)» на тема
: «Малювання волосся різного типу і фактури: локонів, хвиль тощо»
(викладач Блідар І.М).
15 семінарів-практикумів та майстер-класів:
семінар-практикум «Італійські макаронні вироби в кулінарії»
( викладач Найда Т.О., майстри в/н Климочко І.М., Шкуренко С.О.);
майстер-клас «Кулінарний декор з італійських макаронних виробів»
(викладач Найда Т.О.);
майстер-клас «Оформлення кавового столу» (викладач Матюха Ю.В.);
майстер-клас «Овочевий арт-візаж» (майстер в/н Рибак Л.В. );
майстер-клас «Приготування лазаньї» (майстер в/н Климочко І.М.);
майстер-клас «Конкільйоні з мідіями і сиром» (майстер в/н Шкуренко
С.О.);
майстер-клас «Казкові мрії» (по приготуванню виробів з прісного,
солоного тіста) - (майстер виробничого навчання Шкуренко С.О).;
практикум на тему: «Сучасне оформлення та приготування оладок з
дріжджового тіста» (майстер в/н Коржавіна О.В.) ;
майстер-клас «Гелі-лаки» в педикюрній справі (майстер в/н Чорна М.Ю.,
учні гр. ПРП-9);

- майстер- клас «Екранування волосся» (майстер в/н Смоквіна О.М., учні
гр. ПРМ – 4);
- майстер-клас майстрів в/н Ткаченко Г.М., Гонсалес Ю.С. «Виробничі
інновації в торгівлі»;
- майстер-клас по виконанню візажу «Smoke eys» (майстри в/н Забабуріна
О.В., Калюжна Л.М., учні груп ПРВ-8,5);
- майстер- клас по виконанню покриття нігтів лаком, виконання spа процедур (догляд за руками) (майстри в/н Смоквіна О.М., Горобець Л.В.);
- майстер-клас «Плетіння веселих стрічок» ( майстер в/н Дейнеко
М.Ю.,учні групи ПР-2);
- майстер- клас з плетіння косичок «Мистецтво бути різною» (майстер в/н
Горобець Л.В., учні гр..ПРМ-7);
Хочеться відмітити найбільш продуктивні методичні заходи, які
проводились в ліцеї (16 шт.) :
- перегляд фільму “Становлення нації” (лекція) та інтелектуальні ігри
( викладач предмету “Історія України”, “Правознавство” Алєксеєвець В.С.,
учні груп ліцею);
- літературна вікторина “Подорож по країні “Література” (викладач предмету
“Світова література” Грінченко О.І., учні групи ПРМ-7);
- граввікон-конкурс з найкращого знавця рідного слова (викладач предмету
“Українська мова”, “Українська література” Криворучко Ю.Ю., учні груп
ПРМ-3, ПРМ-4, К-17);
- історичний конкурс (викладач предмету “Історія України”, “Всесвітня
історія” Панчул К.В., учні групи К-17);
- гра “Обєднаймося заради майтутнього України” ( збірна команда учнів
проти збірної команди викладачів з баскетболу);
- виставка авторських робіт «У чарівному світі ляльок «Тільда» (викладач
предмету «Технології» Матюха Ю.В.);
- математична вікторина « Щасливий випадок » (викладач предмету
“Математика” Гулько В.О., учні групи К-15);
- позакласний захід по географії «Пізнаємо Європу разом» ( викладач
предмету “Географія” Стариченко В.М. , майстри виробничого навчання
Рибак Л.В., Смоквіна О.М., Москаленко В.С., Горобець Л.В., учні груп ПРМ4, К -17, ПРМ -3, ПРМ -7);
- математична гра «Вустами немовляти» (викладач предмету “Математика”
Головатюк А.В., учні групи ПРМ – 4);
- кулінарний брейн-ринг (викладач Найда Т.О., учні груп кухарів);
- фестиваль української кухні (голова МК Найда Т.О., майстри в/н);
- марафон «Сходинками до професійної майстерності» (викладач Потапенко
Т.О., учні груп з професій Перукар(перукар-модельєр);
- «КОSМЕТІС- ГРА» (викладач Данеко В.В., учні груп ПР-1, ПР-2, ПРВ – 5,
ПРВ –8, ПРМ – 7, ПРП-13);
- предметна олімпіада з «Основ санітарії та гігієни» (викладач Грінченко О.І.,
учні груп з професій Перукар (перукар-модельєр);
- позакласний захід «Легендарна жінка» (майстер в/н Горобець Л.В., учні гр.
ПРМ-7);
- психолого-педагогічний семінар з елементами тренінгу «Збереження

психологічного здоров’я викладачів, майстрів виробничого навчання за
допомогою арт-терапевтичних та релаксаційних технік».
Учні з майстрами в/н створили справжній продукт краси, смаку,
неповторності:
- колекцію зачісок «Чарівний локон» ( майстер в/н Москаленко В.С., учні гр.
ПРМ-3);
- колекцію моделей «Фантазійний макіяж» (майстер в/н Калюжна Л. М., учні
гр. ПРВ – 8);
- новорічні тренди «Велика перерва» (майстер в/н Забабуріна О.В., учні гр.
ПРВ-5);
Протягом навчального року педагогічний колектив ДНЗ «Кіровоградський
професійний ліцей сфери послуг» брав участь у різноманітних обласних та
загальноміських заходах, виставках та акціях:
- всеукраїнській агропромисловій виставці «АГРОЕКСПО-2013»,
- вистаці-ярмарку професійно-технічної освіти Кіровоградщини;
- Дні міста (259 років);
- загальноміському заході, присвяченому Міжнародному дню захисту дітей;
- фестивалі “Православного молодіжного кіно”;
- Х міжнародній акції «Ніч музеїв», яка проходила в обласному художньому
музеї;
- засіданні обласного круглого столу «Від інноваційної ідеї до позитивного
досвіду роботи»;
- методологічному семінарі (педагогічних читаннях) «Серце, яке віддано
дітям»;
- обласних педагогічних читаннях: «Трудове виховання як фактор
формування особистості в науковій спадщині Макаренка А.С. і Батишева
С.Я.»;
- обласній науково-практичній конференції «Підготовка професійномобільного кваліфікованого робітника в умовах модернізації ПТО»;
- єдиному методичному дні «Калейдоскоп успіху».
Хочеться відмітити продуктивність в роботі методичних комісій, викладачів,
майстрів виробничого навчання і успіхи в реалізації єдиної науковометодичної проблеми ліцею.
Це участь в 8-ох обласних конкурсах (серед педпрацівників, серед учнів):
- І, ІІ етапах обласного Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій у
сфері ПТНЗ;
- І, ІІ етапах обласного конкурсу на кращу методичну розробку уроку
виробничого навчання серед майстрів виробничого навчання системи
професійно-технічної освіти (майстер в/н навчання Калюжна Л.М.
нагороджена Дипломом 3-го ступеня);
- всеукраїнському фестивалі навчальних фільмів “Урок майстра”;
- I (ліцейному) етапі ХIV Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика;
- І (обласному) етапі Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля
душі»;
- І (ліцейному) етапі ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;

- І (ліцейному) етапі конкурсу читців сонетів Уільяма Шекспіра.
- І, ІІ (очному) турі обласного етапу конкурсу «Класний керівник року».
Ефективною та плідною була робота викладачів: Данеко В.В., Потапенко
Т.О., Алєксеєвець В.С., Блідар І.М., Криворучко Ю.Ю., Стариченко В.М.,
майстрів виробничого навчання Ткаченко Г.М., Рибак Л.В., Калюжної Л.М.,
Коржавіної О.В., Смоквіної О.М, Гонсалес Ю.Ю., Репенко Л.Б., Дейнеки
М.А.
Протягом навчального року члени педагогічного колективу працювали над
методичними наробками (збірники, посібники, бюлетні і т.д.):
- «Каталог продуктивних уроків з професій сфери послуг, торговельнокомерційної діяльності громадського харчування» ( продуктивні уроки
майстрів виробничого навчання Ткаченко Г.М., Коржавіної О.В., Рибак Л.В.,
викладачів Шут Г.В., Блідар І.М.);
- «Каталог інноваційних ідей робітничих професій сфери послуг,
торговельно-комерційної діяльності, громадського харчування»;
- «Збірник інноваційних ідей робітничих професій сфери послуг»;
- «Збірник інноваційних ідей робітничих професій громадського харчування»;
- «Збірник інноваційних ідей робітничих професій торговельно-комерційної
діяльності».
Педагогічним колективом проводилась відповідна робота щодо виявлення та
підтримки здібних і обдарованих учнів, їх самовизначення в професійному і
творчому розвитку. Цьому сприяли проведення конкурсів, предметних та
професійних тижнів, олімпіад, фестивалів і т.д.
Організація роботи шкіл ММ, ІПТ, МВ, авторської школи ППД викладачаметодиста Данеко В.В. з проблеми «Створення ситуації успіху на уроках
професійно-теоретичної підготовки як засіб формування ключових
компетенцій майбутніх робітників» та школи голів методичних комісій
забезпечила ріст педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання та
викладачів, сприяла пропаганді та впровадженню інноваційних педагогічних
та виробничих технологій.
Виховна робота в ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»
протягом 2013/2014 навчального року була спрямована на виконання Законів
України, постанов та розпоряджень Міністерства освіти і науки України,
департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної
адміністрації, загальнодержавними та обласними програмами з питань
формування здорового способу життя, профілактики ВІЛ – інфікування, з
питань попередження насильства над неповнолітніми, профілактики дитячої
бездоглядності та злочинності, правової та психологічної підтримки дітей, які
потрапили в складні соціальні умови, концепції розвитку навчального закладу
та плану роботи ДНЗ «Кіровоградськийліцей сфери послуг» на 2013 – 2014
навчальний рік.
Педагогічний колектив працював над проблемним питанням виховної
роботи: «Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій у
виховному процесі».
Відповідно до плану виховної роботи її змістпобудовано до розкриття
найбільш актуальних питань виховної роботи, таких як:


ціннісне ставлення до себе;

ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

ціннісне ставлення до праці;

ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до культури і мистецтва.
Виховна робота у 2013-2014 навчальному році була направлена на
створення сприятливих умов для всебічного розвитку учнів, їх адаптації в
соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів,
засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності,
впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на
пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до
рідної землі,мови, на формування правової культури, негативного ставлення до
протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з
батьками, органами виконавчої влади та громадськими організаціями.
Виховна робота в навчальному закладі включає в себе:
• Організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання
учнівської молоді.
• Помісячне планування позаурочної виховної роботи.
• Участь учнів в роботі органу учнівського самоврядування.
• Залучення учнів у гурткову та секційну роботу.
• Залучення обдарованої молоді до участі у фестивалях, конкурсах,
змаганнях різних рівнів.
• Співпрацю з позашкільними закладами, громадськими, культурно –
просвітницькими організаціями, правоохоронними органами в проведенні
позаурочної виховної роботи в навчальному закладі.
• Систему сімейного виховання, педагогічного всеобучу батьків та
громадськості.
• Контроль за організацією позаурочної виховної роботи та керівництво
нею.
Свої здібності учні розвивають у гуртках. Згідно з планом роботи на 2013 –
2014 навчальний рік з 01 вересня в ліцеї діють гуртки: «Вокальний»,
«Хореографічний», «Школа лідерів», «Спортивний». Заняттями в гуртках
охоплено 131 учень.
Протягом 2013-2014 навчального року учні взяли участь в міських,
обласних та Всеукраїнських заходах:
 Участь в Міжнародному дні першої допомоги.
 Всеукраїнський чемпіонат інтелектуальних ігор «Ми за здоровий
спосіб життя».
 Всеукраїнський збір лідерів учнівського самоврядування м. Київ.
 Обласна ярмарка «День позашкілля».
 Обласний конкурс до Дня толерантності – І місце.
 Обласний конкурс «Містер ПТНЗ» - І місце.
 День міста на Дворцовій та в Ковалівському парку.
Інтереси, потреби та творчу ініціативу учні мали змогу розвивати через
роботу в органі учнівського самоврядування «Республіка для душі».

Комітетами органу учнівського самоврядування було організовано та
проведено:
 Загальноліцейні збори.
 Збори Лідерів учнівського самоврядування.
 Вибори.
 Святковий концерт до Дня працівників професійно-технічної освіти.
 Екскурсія до міської ради.
 Участь в засіданнях Молодіжної ради міста Кіровограда.
 Участь в роботі обласної ради учнівського самоврядування
професійно-технічних навчальних закладів.
 Посвята в ліцеїсти.
 Конкурс «Велика різниця».
 Участь у благодійній акції «Допоможи дитині».
 Виховна година в групах «Голод 1932-1933 роки».
 Вікторина в групах «Чи обізнаний ти з Конвенцією ООН про права
дитини».
 Проведення акції «Боротьба зі СНІДом».
 Новорічний карнавал.
Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу
життя, впровадження в практику роботи ліцея інтерактивних форм навчання
для здобуття знань і формувань життєвих навичок щодо зменшення вразливості
до ВІЛ – інфікування.
Протягом року учні брали активну участь у проведенні спортивної, роботи.
Серед проведених заходів:
 Зустріч з олімпійцями.
 Баскетбольний матч «Об'єднані заради майбутнього».
 Змагання з шашок, шахів, настільного тенісу.
 Екскурсія до музею спортивної слави.
 Товаристська зустріч з баскетболу та волейболу зі студентами факультету
фізичного виховання КДПУ імені В. Винниченка.
До річного плану включені заходи, спрямовані на попередження дитячого
дорожньо-транспортного та побутового травматизму:
 Тиждень безпеки життєдіяльності «Безпечний рух».
 Конкурс малюнків «З вогнем не жартуй».
 Тиждень безпеки життєдіяльності «З вогнем не жартуй».
 Місячник «Безпечне поводження на льоду на водних об’єктах в
зимовий період».
В навчальному закладі протягом 2013-2014 н.р. проведено загальноліцейні
заходи:
o Свято День знань.
o Урок до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка.
o Урок до 75-ої річниці з Дня заснування Кіровоградської області.
o Вшанування партизанів на фортечних валах.
o Кастинг-конкурс «Ліцей має таланти».
o Лекція «Об'єднання України – найважчі сторінки історії».
o Екскурсія вулицями міста та до музею археології.
o Перегляд документального фільму «Хлібна гільйотина».

o Відвідування обласного музично-драматичного театру імені М.Л.
Кропивницького, вистава «Сорочинська ярмарка».
o Конкурс стіннівок «Знаємо і захищаємо свої права».
o Бесіда «Афганістан болить в моїй душі».
o Бесіда «Я і Афганістан» тощо.
Спільно з органами виконавчої влади та громадськими організаціями
проведено наступні заходи:
 Концерт вокально-інструментального ансамблю МВД «12 регіон».
 Круглий стіл «Відповідальність за адміністративні правопорушення»
- міське управління юстиції.
 Лекція-бесіда «Відповідальність за скоєння кримінального
правопорушення» - кримінальна міліція у справах дітей.
 Відеолекторій «Тенета небезпеки» - Кіровоградський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
 Бесіда «Домашнє насильство – грубе порушення прав людини» Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді.
 Круглий стіл «Самовільні залишення учнями занять» - кримінальна
міліція в справах дітей.
У 2013-2014 навчальному році бібліотекою ліцея було проведено
наступні заходи:
1.
Вибори голови комітету преси та інформації.
2.
Проведена роз’яснювальна робота по користуванню книгами та
бібліотечними матеріалами.
3.
Проведено ознайомлення з типовими правилами користування
бібліотекою.
4.
Підготовлені книжкові виставки:
- до річницівід дня народження В.О.Сухомлинського “Серце віддане
дітям”.
- до Дня міста: «Кіровоград наше славнее місто”.
- до Дня бібліотек: “Бібліотеки – аптеки для душі”.
- до дня української писемності та мови: “Вивчаємо українську мову”.
- до роковин пам’яті жертв голодомору “Україна:80-¬тіроковини
Голодомору”.
- до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом: “СНІД – чума ХХІ століття”.
- до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка: “Світоч української
літератури”.
-до Європейського тижня місцевої демократії «Пізнаємо Європу разом».
Поновлені постійно діючі книжкові виставки:
«Сучасна людина – здорова людина».
« Пізнаємо Європу разом».
«Літопис рідного краю».
«У світі природи».
«Історія української держави».
«Письменники – земляки».
- «У пам’яті народній».
5. Проведені бібліотечні уроки:

- Правила роботи бібліотеки. Система запису.
- Книзі – довге життя.
- Робота з довідковою літературою.
6.Проведено анкетування:
- “Як ми читаємо художню літературу”.
7.Проведені бесіди:
- «Подорож по літературній карті Кіровоградщини»”.
-«Всесвітній день людей похилого віку».
8.Проведено виховні години:
- «Увага: наркоманія!»”.
-«Освіта в твоєму житті».
- «Світ наших захоплень”.
-“Україна :80-¬тіроковини Голодомору”.
9. Проведено години цікавої інформації:
- “Українські зимові свята”.
- «Світ наших захоплень»
-«Книги про все на світі»
мало читають художньої
Постійно ведеться робота з учнями, які
літератури.
До проведення заходів бібліотекар залучає комітет преси та інформації
органу учнівського самоврядування, книголюбів. В організації заходів
приймають участь майстри виробничого навчання, класні керівники та
викладачі ліцею.
Класними керівниками та майстрами виробничого навчанням постійно
ведеться виховна робота відповіднодо плану роботи:
- Проводяться виховні та класні години.
- Постійно ведеться контроль за учнями схильними до правопорушень, про
що робиться запис у відповідному журналі та в папці правопорушень (картка по
вивченню важковиховуваних учнів, індивідуальні плани роботи на учнів
схильних до самовільного залишення навчального закладу, анкети по
відвідуванню учнів на дому, анкети по здоровому способу життя тощо).
- Проведено батьківські збори.
В навчальному закладі відбувається постійний соціальний супровід 13-ти
дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (1 дитина
позбавлена батьківського піклування переведена до Новоукраїнського ПТУ №
40).
В ліцеї навчається 5 учнів інвалідів, 25 учнів з малозабезпечених сімей, 9
учнів постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 39 учнів з неповних
сімей.
На нараді при директорі заслухані питання щодо контролю за
відвідуванням учнями навчального закладу, щодо запобігання дитячої
бездоглядності, профілактики злочинності, щодо роботи з важкими підлітками,
щодо своєчасного ведення класними керівниками та майстрами виробничого
навчання журналу обліку та відвідування виховних заходів.
Було розроблено цикл заходів на виконання Національних, державних,
обласних, міських програм з превентивного виховання молоді:

 План заходів у сфері профілактики правопорушень на 2013 – 2014
навчальний рік, погоджений з СК МСД Кіровоградського МВ УМВС
України в області, Кіровоградським міським управлінням юстиції,
службою у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради, відділом сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради.
 Підписано меморандум про співпрацю з СК МСД Кіровоградського
МВ УМВС України в області.
 План заходів щодо запобігання правопорушенням серед дітей,
попередження жорстокого поводження з ними та проведення
профілактичної роботи з сім'ями, які опинились в складних життєвих
обставинах на 2013/2014 навчальний рік.
 План заходів з профілактики дитячої безпритульності та
бездоглядності серед неповнолітніх на період до 2015 року.
 План заходів щодо попередження насильства в сім'ї.
 План заходів щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів на 2011/2015 роки.
 План заходів з
виконання загальнодержавної
програми
«Національний план дій реалізації Конвенції ООН «Про права
дитини на період до 2016 року».
 Заходи щодо реалізації проведення Національної компанії «Стоп
насильству!» на період до 2015 року.
Постійно ведеться робота спрямована на запобігання скоєння злочинів у
сфері обігу наркотичних речовин та профілактиці правопорушень, ведеться
робота Ради профілактики. За І семестр на внутріліцейний облік потрапило 10
учнів:
Протягом 2013-2014 н.р. здійснено:
• Виявлення дітей пільгового контингенту.
• Створення соціального паспорту навчального закладу.
• Залучення до гурткової роботи дітей пільгового контингенту.
• Організація виплат на харчування дітей пільгового контингенту:
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей із малозабезпечених сімей;
• Організація консультаційної допомоги батькам.
• Залучення учнів пільгового контингенту до роботи в органах
самоврядування.
• Надання матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування,дітям з малозабезпечених сімей.
• Участь дітей пільгових категорій у новорічних та різдвяних святах.
Протягом 2013 – 2014 навчального року вівся постійний контроль за
відвідуванням учнями занять, нажаль спостерігалась тенденція зниження
відвідування занять учнями ІІ-го курсу.
За навчальний рік з ліцею відраховано 16 учнів: група ПР-1 – 3 учня:
Лефтор Анастасія, Майхровська Анастасія, Лунгу Лариса; група ПР-2 – 2 учня:
Боцу Юля, Тиха Галина; група ПРМ-4 – 1 учень: Козак Юля; група ПРВ-8 – 2
учня: Дмітрієва Наташа, Дискаленко Олена; група К-10 – 1 учень: Татарченко
Максим; група ДК-12 – 1 учень: Шнур Вікторія; група ПРП-13 – 1 учень:

Ковбасюк Оля; група К-14 – 1 учень: Фролушкіна Люда; група К-15 – 2 учня:
Черчел Влада, Черчел Валерія; група К-16 – 1 учень: Сметенко Іван; група К-17
– Машнігуц Олена.
Проводилась перевірка журналів обліку, реєстрації підсумків організації та
проведення виховної роботи з учнями, нажаль кожного року класними
керівниками та майстрами допускаються одні й ті ж помилки: виправлення у
журналі, не заповнюється в переважній більшості участь учнів в позаурочних
заходах, не вчасно виставляється педагогічна оцінка діяльності учня та
педагогічні спостереження.
Наслідками такої роботи стали: показники навчальних досягнень учнів,
атестація педагогічних працівників.
В 2013-2014 навчальному році в ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей
сфери послуг функціонували 17 навчальних груп, у яких навчалися 423 учнів.
Прийнято на навчання 184 учнів, випуск склав 160, із них з відзнакою – 23.
Робочі навчальні плани і програми виконані повністю.

Випущено всього:

160
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2 (1%)
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158 (99%)

В т.ч. з відзнакою

23 (11%)

Самим вдалим досягненням є надання учням ліцею повної загальної
освіти. Аналіз навчальних досягнень учнів перевідних груп показав, що їх
успішність відповідає вимогам Державних стандартів ПТО, відповідно до яких
здійснюється навчально-виробничий процес в ліцеї. ДКА пройшла на
достатньому рівні.
Аналіз показав такі результати навчальних досягнень:
високий рівень – 66 учнів – 41,5%,
достатній рівень –68 учнів – 42,5%,
середній рівень – 26 учнів –16%,
не атестовані (відраховано) - 2 учня (1%).
Дипломні роботи учнів були змістовні, охайні, технологічно грамотні,
оформлені з врахуванням новітніх технологій.
РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ УЧНІВ

ДНЗ “Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг”
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Такі позитивні результати зумовлені головним чином, рівнем компетенції
викладачів, майстрів виробничого навчання.
Професійно-практична підготовка в ліцеї здійснювалась за
Державними стандартами та робочими навчальними планами . Підготовка
полягає в оволодінні учнями уміннями і навичками застосувати здобуті
професійні
теоретичні знання у продуктивній діяльності за обраною
професією. Успіх виробничого навчання залежить не тільки від правильного
визначення його мети і змісту, а й від засобів досягнення цієї мети, тобто від
методів навчання, які використовуються майстрами виробничого навчання у
різних навчально-виробничих умовах,- у навчальних майстернях і лабораторіях
ліцею. Працюючи в майстернях, учні набувають навичок раціональної
організації робочого місця, ознайомлюються з інвентарем, інструментами,
необхідними для виконання робіт, оволодівають трудовими прийомами з
виконання операцій і комплексів робіт у технологічній послідовності,
дотримуються
виробничої
дисципліни
та
культури
праці.
Виробниче навчання проводиться в ліцеї в майстернях: перукарів. Манікюрна;
перукарів. Педикюрну; перукарів. Візажна; магазин - майстерня; кухнялабораторія з дегустаційним залом.
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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 проведені наступні види робіт:
-проведений капітальний ремонт в кабінеті №6, майстерні №3;
- заміна вікон та підвіконних дошок на пластикові в кількості 3 шт.(кабінет
№6);
-встановлені панелі в коридорі навчального корпусу№2;
-проведений ремонт сходів до кабінету №8, косметичний ремонт сходів до
педкабінету;
- встановлені поручні до сходів корпусу №3 (кабінет №8, психологи);
-закріплені сталеві листи на покрівлі (навчальний корпус№2)
- проведений ремонт тепломережі:
- проведена заміна радіаторів на нові в кількості 9 штук (магазин-лабораторія,
кабінет №6)
- заміна несправного радіатора - 1 шт.(майстерня №1)
- заміна труб системи опалення (кабінет психологів, дегустаційний зал кухнілабораторії)

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

ДНЗ “Кіровоградський професійий ліцей сфери послуг” надає
інформацію про проведену роботу щодо створення безпечних, нешкідливих
умов проведення навчально-виховного процесу у
2013-2014 навчальному
році.
Одним із пріоритетних напрямків роботи ліцею з питань безпеки
життєдіяльності та охорони праці є створення безпечних, не шкідливих умов
проведення навчально-виховного процесу .
Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» розроблено
та введено в дію систему управління охороною праці (наказ від 15 квітня 2011
року №41).
Між адміністрацією та профспілковим комітетом ліцею укладено та
зареєстровано Управлінням державної реєстрації Кіровоградської обласної
ради колективний договір на 2013-2015 роки, який містить розділ «Охорона
праці». На виконання вимог розділу 5 “Охорона праці” розроблено та
затверджено Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормів безпеки
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони
праці, запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних
захворювань. Адміністрацією ліцею створюються в кожному структурному
підрозіділі і на робочих місцях належні , безпечні і здорові умови праці.
Згідно переліку професій і посад працівників, робота яких пов’язана із
забрудненням (додаток №5 до Колективного договору) працівники забезпечені
спецодягом, взуттям, засобами індивідуального захисту відповідно до
встановлених норм, забезпечуються мийними засобами.
Відповідно до діючого трудового законодавства та за результатами атестації
робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах
надається щомісячна доплата у розмірі 10% прибиральниці службових
приміщень
На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від
14.05.2014 №211 “Про підготовку навчальних закладів та установ освіти
області до роботи в новому 2014-2015 навчальному році в осінньо-зимовий
період” та Плану заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних
виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві,

професійним захворювань та іншим випадкам загрози життю , здоров’я
працівників ДНЗ”КПЛСП” на 2013-2016 роки, погодженим ВД ФССНВ у
м.Кіровограді в ліцеї проведена певна робота.
На виконання Закону України ”Про охорону праці”, Положення про
організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в
установах, навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки від 01.08.2011 №563 створена постійно діюча технічна комісія з
обстеження приміщень і будівель ліцею (наказ директора від 12 липня
2013 року № 62, та наказ про внесення змін до складу комісії від 19.06.2014
№83). Комісія двічі на рік (у квітні та жовтні) проводить обстеження приміщень
та складає відповідні акти. За результатами обстеження розробляються планиграфіки проведення ремонтних робіт приміщень та інженерно-технічних
комунікацій ліцею. Постійно діючою технічною комісією у період з 3 по 4
жовтня 2013 року (Акт чергового загального осіннього огляду будівель ліцею
від 4 жовтня 2013 року) та у період з 3 по 4 квітня 2014 року (Акт чергового
весняного технічного огляду будівель ліцеюві 4 квітня 2014 року) проведений
візуальний огляд приміщень ліцею .
За результатами актів складений та
затверджений наказом директора від 11 жовтня 2013 року Річний План
поточних і капітальних ремонтів будівель і споруд ліцею.
З метою забезпечення підготовки матеріально-технічної бази ліцею до
сталої роботи в новому 2014-2015 навчальному році та в осінньо-зимовий
період , на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 26.04.2013 року № 1/9-305 «Про використання Інструктивнометодичних матеріалів з питань, охори праці, безпеки життєдіяльності»
створена робоча комісія з перевірки готовності навчальних кабінетів та
майстерень, спортивного залу, спортивного майданчику ліцею до нового
навчального року, до складу якої за домовленністю включені представники
органів державного нагляду (наказ від 22.07.2014 № 88). Робочою комісією
здійснено у період з 28 по 30 липня 2014 року перевірку готовності навчальних
кабінетів, майстерень, лабораторій, спортивного та інших приміщень до нового
навчального року та складено акти-дозволи на проведення занять , складені
паспорти навчальних кабінетів , майстерень , майстерень-лабораторій,
оформлений акт прийому готовності ліцею до нового 2014-2015 навчального
року.
За результатами проведених випробувань навчального спортивного
обладнання, розміщеного в спортивному залі та майданчику 30 липня 2014 року
складені акти та оформлені акти –дозволи на проведення занять з фізичної
культури.
В ліцеї створено постійно діючу комісію з перевірки знань працівників з
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (наказ від 29.09. 2013 року
№ 98). Члени комісії пройшли в лютому-березні 2014 року на базі КОІППО
ім.В.Сухомлинського планове навчання і перевірку знань з питань охорони
праці, безпеки життєдіяльності. У період з 04 по 08 листопада 2013 року (наказ
директора від 4.11.2013 №114) проведено навчання та перевірка знань з ОП та
безпеки життєдіяльності новопризначених працівників.
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» у період з 22 по
28 квітня 2014 року з працівниками ліцею (наказ від 18 березня 2014р № 32)

проведено планове навчання та перевірка знань з питань охорони праці.
Протоколи засідання комісії, посвідчення про перевірку знань з питань охорони
праці, безпеки життєдіяльності членів комісії зберігаються у службі охорони
праці .
Згідно наказу директора від 04.11.2013 року №119 затверджене
Положення про порядок проведення інструктажів, навчання та перевірку знань
працівників, учнів ДНЗ”Кіровоградський ПЛСП” з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності
Згідно наказу директора ліцею від 08.08.2013 року №59 “Про перегляд та
затвердження інструкцій з охорони праці, правил безпеки життєдіяльності для
учнів та працівників ліцею” на всіх працівників ліцею та учнів переглянуті,
доопрацьовані та затверджені інструкції з охорони праці, БЖД та інструкції з
охорони праці для виконання певного виду робіт. Інструктажі з охорони праці
проводяться: з працівниками ліцею – керівниками структурних підрозділів; з
учнями – майстрами виробничого навчання, класними керівниками,
викладачами та реєструються в журналах встановленого зразка.
До загальнорічного плану роботи ліцею на 2014-2015 навчальний рік
включені заходи з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників
навчально-виховного процесу.
Розроблені та затверджені директором ліцею Комплексні заходи щодо
попередження травматизму з учнями під час навчально-виховного процесу та у
побуті у т.ч. і дорожньо-транспортного травматизму.
Щороку аналізується стан травматизму з учасниками навчальновиховного процесу та виноситься для розгляду на засіданні педагогічної ради (
березень,травень 2014 року). На підставі рішень педради визначено напрямки
роботи щодо досягнення нормативних показників охорони праці, безпеки
життєдіяльності в ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг».
З метою прищеплення у дітей навичок обережної поведінки в довкіллі,
збереження свого здоров’я та життя оточуючих кожного тижня класні
керівники, майстри виробничого навчання проводять бесіди з учнями ліцею з
безпеки життєдіяльності. Для проведення вищезазначених заходів розроблено
тексти бесід різного тематичного спрямування (суїцид, водні об’єкти, ДТП,
пожежа, шкідливі звички і т.д.).
Пожежна безпека
З метою створення безпеки навчально-виховного процесу та усунення
протипожежних недоліків в ліцеї розроблено План заходів щодо забезпечення
пожежної безпеки в ліцеї, План виконання капітальних протипожежних заходів
на 2014 рік на суму 21665,00 грн. Призначено відповідальних посадових осіб за
стан пожежної безпеки у кожному приміщенні ліцею (наказ від 12 серпня 2013
року № 65), продовжено повноваження членів
добровільної пожежної
дружини, діяльність якої здійснюється на підставі Положення про добровільні
пожежні дружини, яка створена згідно наказу директора від 21 березня 2013
року № 39).Члени добровільної пожежної дружини застраховані в КФ АТ
Укрпожежна стахова компанія (4.10.2013 року на суму 825,00 грн)
Відповідальним за організацію пожежної безпеки призначений завідувач
господарством (наказ директора від 19.06.2014 року №84), який пройшов в
Будинку науки і техніки (Посвідчення №218-60 від 27.06.2014 року) навчання

та перевірку знань з питань охорони праці, правил пожежної безпеки, правил
експлуатації .
Всі приміщення ліцею забезпечені інструкціями, пам’ятками з пожежної
безпеки, планами та графічними схемами евакуації на випадок пожежі.
Ведеться журнал обліку первинних засобів пожежегасіння.
Кожного півріччя з працівниками та учнями ліцею проводяться
інструктажі з пожежної безпеки з реєстрацією в журналах встановленого
зразка. З метою залучення педагогічних та інженерно-технічних працівників до
активної участі в роботі щодо попередження пожеж і посилення
протипожежного захисту в ліцеї створено пожежно-технічну комісію та
затверджено відповідне Положення (наказ директора від 21 березня 2012 р. №
39). Щокварталу зазначена комісія проводить перевірки пожежного стану у
приміщеннях ліцею, за результатами перевірок складаються акти на усунення
виявлених недоліків .У листопаді 2013 року - здійснено технічне
обслуговування вогнегасників.
Електробезпека
Відповідальним за електрогосподарство призначений завідувач
господарством, на період відсутності відповідальної особи за ел.господарство
обов’язки відповідального за електрогосподарство покладені на електрика,
відповідальним за безпечну експлуатацію електромеханічного обладнання
призначений завідувач господарством (наказ від 19.06.2014 року №84)
Пройшли навчання та перевірку знань у ПП «Навчальний центр Будинок
науки і техніки» і отримали (підтвердили) ІV групу допуску з електробезпеки
Ю, пожежної безпеки :
-директор ліцею (Посвідчення №218-49 27.06.2014 року);
-завідувач господарством, відповідальний за електробезпеку, пожежну
безпеку (посвідчення № 218-60 від 27.06.2014 року );
-робітник по обслуговуванню та ремонту електрообладнання
(посвідчення № 190-10 від 27.06.2014 року).
27 червня
2014 року Електротехнічною лабораторією ПП
«Котлосантехмонтаж» проведено перевірку опору ізоляції проводів та кабелів
струморозподільчої мережі , вимірюваня опору розтікання на основних
заземлювачах, заземленнях магістралей і устаткування, вимір петлі короткого
замикання «фаза-нуль» (Акт виконаних робіт, згідно договору №77 від
27.06.2014). На виконання зазначених заходів використано 1177,64 грн.
У травні 2014 року ВАТ “Кіровоградобенерго” було проведено технічну
перевірку електричного лічильника, за результатами перевірки був замінений
лічильник на новий.
У період з 07 по 18 квітня 2014 року проведено навчання та перевірка
знань з питань охорони праці електротехнічного та електротехнологічного
персоналу ліцею з присвоєнням групи з електробезпеки (наказ від 04 квітня
2014 року №41/1), результати занесено в журнал протоколів перевірки знань
встановленого зразка.
-директор ліцею (Посвідчення №218-49 27.06.2014 року); Пройшли
навчання та перевірку знань у ПП «Навчальний центр Будинок науки і
техніки» і отримали (підтвердили) ІV групу допуску з електробезпеки Ю,
пожежної безпеки :

Теплове господарство
Згідно наказу директора від 15.04.2014 року №51 “Про підготовку
теплового господарства до роботи в опалювальному періоді 2014-2015 р”
розроблений план організаційно-технічних заходів підготовки теплового
господарства ліцею до опалювального сезону .
Відповідальним за за справний стан, безпечну та економічну
експлуатацію теплових устанок і мереж ліцею призначений завідувач
господарством (наказ директора від 19.06.2014 року № 82) , який пройшов
навчання та перевірку знань у ПП «Навчальний центр Будинок науки і
техніки» з питань технології робіт, теплового господарства (Посвідчення №
221-5 від 26.06.2014 року).
У червні 2014 року ТОВ “РАФ-ПЛЮС” проведено промивку (прочистку)
та випробування системи опалення приміщень, будівель ліцею (Акт здачіприймання виконаних робіт від 16.06.2014 року №7 на суму 6000,00 грн)
23 травня 2014 року ДП “Кіровоградстандартметрологія” (заявка № 966 Т
від 23.05.2014) проведена повірка манометрів 4 одиниць .
24 червня 2014 року СП “Анкор”проведено технічне обслуговування та
комплекса повірка теплового лічильника ліцею (Акт здачі-приймання №4 від
24.06.2014 року) на суму 2920,00 грн.
Щоквартально в ліцеї проводяться Тижні охорони праці з оформленням
відповідного акту. Всі виявлені під час проведення Тижнів недоліки фіксуються
у журналах оперативного адміністративно-громадського контролю за станом
охорони праці.
За результатами перевірок розробляються заходи та приймаються
відповідні управлінські рішення щодо усунення виявлених порушень
нормативних вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності.
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;
Разом з тим в роботі ліцею мали місце і недоліки: рівень навчальних
досягнень учнів з окремих предметів на низькому рівні (математика –викладачі
Головатюк А.В., Гулько В.О., фізика – викладач Пікуща Л.О.).
В 2014-2015 н.р. педагогічний колектив ліцею буде працювати над
єдиною науково-методичною проблемою «Тенденції модернізації змісту
професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки в умовах
продуктивного навчання» через аспект «Формування технологічного
потенціалу педпрацівників як основи впровадження продуктивного навчання».
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 ліцеці:
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».

