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2017/2018 навчальний рік – рік напруженої праці, творчих здобутків, нових 
відкриттів.    Відбуваються зміни у сфері формування змісту професійно-технінчої освіти – 
перегляду та оновлення навчальних програм, підручників, усього навчально-методичного 
комплексу, необхідного для успішного функціонування та розвитку сучасного закладу 
освіти. 

Як директор, протягом звітного періоду, я керувалася законодавством України, 
Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками 
директора, та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують роботу керівника. 

У 2017 році було розроблено Програму розвитку навчального закладу, спрямовану на 
створення стійкого позитивного іміджу ліцею в освітньому середовищі професійно-
технічних навчальних закладів. Програма відображає актуальний стан ліцею та перспективи 
його розвитку, включає нові теорії й передбачає моніторинг та прогнозування потреб ринку 
праці нашого регіону в робітничих кадрах з метою відповідного реформування контингенту 
учнів ліцею. 

За звітний період зроблено багато кроків вперед щодо реалізації пріоритетних 
напрямків розвитку навчального закладу: ліцей увійшов в 50 кращих закладів профтехосвіти 
України; 

- вебсайт ліцею – на 116 місці серед 747 закладів профтехосвіти; 
- наша учениця стала переможницею III-етапу Всеукраїнського конкурсу з професії 

продавець продовольчих товарів та отримала стипендію президента України. 
Колектив ліцею практично єдиний, як серед викладачів так і серед учнів, у 

пріоритетності таких цінностей  як «людина», «відповідальність», «професіоналізм», що є 
добрим підґрунтям для його розвитку та спрямування на реалізацію нових завдань. 
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В ліцеї робота налаштована у вигляді чотирикутника – учні, педагоги, батьки, 
громадськість і одна без одної ці ланки не можуть існувати, тому що вони доповнюють один 
одного і працюють для найголовнішого – учня.  

У педагогічному колективі панує тверде переконання, що кожен учень – це унікальна і 
неповторна індивідуальність, і вся робота колективу ліцею у 2017-2018 навчальному році 
була підпорядкована головній меті: підготовці висококваліфікованих 
конкурентоспроможних на ринку праці робітників. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 На сьогодні ліцей забезпечений державними стандартами ПТО та здійснює підготовку 
з 9-ти  ліцензованих професій ( в тому числі 6 інтегрованих):  
 Кухар; 
 Продавець продовольчих товарів; 
 Перукар ( перукар-модельєр); 
 Перукар ( перукар-модельєр) 

Візажист. Візажист-стиліст; 
 Пекар. Кондитер; 
 Перукар ( перукар-модельєр) 

Манікюрник; 
 Перукар ( перукар-модельєр) 

Педикюрник; 
 Продавець продовольчих товарів 

Продавець непродовольчих товарів; 
 Продавець продовольчих товарів 

Контролер-касир. 
   Станом на І вересня в ліцеї навчалося 501 учень, з них переведено на ІІ і ІІІ курси навчання 
– 308.  
За 2017 рік прийнято всього 224 учня, враховуючи поновлення на навчанні (4) та 
переведення з інших навчальних закладів (8)  
за напрямами підготовки:  
• сфера обслуговування – 135;  
• торгівля і громадське харчування – 89. 

(Діаграма соціально-незахищених категорій дітей) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Регіональне замовлення з прийому на навчання учнів виконано на 99,1 %. (таблиця 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Формування учнівського контингенту здійснюється у відповідності до 
ліцензованого обсягу та відповідно затверджених контрольних показників регіонального 
замовлення на професійну підготовку робітничих кадрів. 

Навчально-виробничий процес в ліцеї забезпечують педагогічні працівники, які 
мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку. 

Педагогічними кадрами ліцей  укомплектований повністю.  
Навчально-виробничий процес у ліцеї забезпечують 46 педагогічних працівників, 

які мають відповідну педагогічну, професійну освіту та професійно - педагогічну підготовку: 
директор – 1, заступники директора – 2, викладачі – 18,  майстри виробничого навчання – 18,  
практичний психолог – 1, соціальний педагог -1, методист – 1, старший майстер – 1,  
керівники гуртків-3.  

 Освітньо-кваліфікаційна структура педагогічних працівників така:  
повну вищу освіту ІІІ – ІV рівнів акредитації мають: директор, заступники директора 

– 2, методист – 1, старший майстер – 1, соціальний педагог -1, практичний психолог-1, 18 
викладачів, що складає 100% ,   9 майстрів виробничого навчання, що складає 50%; 
керівники гуртків-3 

повну базову освіту ІІІ – ІV рівня акредитації мають 4 майстри виробничого 
навчання, що складає  22%;  

неповну вищу освіту мають 5 майстрів виробничого навчання, що складає 28%;  
5 майстра виробничого навчання мають педагогічну освіту, що складає 27%.  
Усі 14 викладачі загальноосвітніх предметів мають повну вищу освіту та 

працюють за фахом.  
Професійно-кваліфікаційний рівень викладачів загальноосвітньої підготовки 
виглядає так: Педагогічні звання мають :     

 «Старший учитель»: 2 педагоги (14,3%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



З професійно-теоретичної підготовки :  
Педагогічні звання мають :  
«Викладач-методист»: 1 педагог (5%);  
«Старший викладач»: 3 педагоги (17%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Педагогічні звання мають майстри виробничого навчання:  
«Майстер виробничого навчання першої категорії» – 4 (22,2%).  
Професійно-кваліфікаційний рівень методиста ліцею виглядає так:  
«Спеціаліст вищої категорії» – 1 (100%).  
  
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 У нашому колективі створені всі умови для постійного вдосконалення професійної 
компетентності педагогів. Діяльність адміністрації спрямована на створення сприятливих 
умов для якісного проведення атестації  педагогічних працівників та наступного 
максимального використання її для зростання педагогічної майстерності, розвитку творчого 
потенціалу педагогів.  
   Виконаний план-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2017 – 2018 
роках.   
 В ліцеї розроблено та затверджено Положення «Про стажування педагогічних 
працівників», розроблено графік проходження стажування, укладено договори з 
підприємствами про співпрацю з питань обміну передовим виробничим досвідом. 
 Педагогічні працівники ліцею проходять стажування на виробничих підприємствах, 
де учні проходять виробничу практику. Складені індивідуальні плани стажування майстрів 
виробничого навчання, за результатами якого майстрами  підтверджуються  або 
підвищуються встановлені кваліфікаційні розряди (протоколи засідань кваліфікаційних 
комісій є в наявності та оформлені відповідним чином).  
    З метою проведення фахового модуля підвищення кваліфікації на базових ПТНЗ України в 
період 2013-2018 р.р.  пройшли стажування:12 осіб  
за професією «Перукар (перукар-модельєр)»  
–на базі Луганського вищого професійного училища сфери послуг - 4 особи;  
за професією «Перукар (перукар-модельєр). Візажист» – 1 особа на базі Чернігівського 
професійного ліцею побуту;  
за професією «Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник» – 1 особа на базі Чернігівського 
професійного ліцею побуту;  



за професією «Кухар» – 3 особи,  на базі Львівського ВПУ ресторанного сервісу та туризму;  
за професією «Кухар» – 2 особи,  на базі ДПТНЗ «Кам’янський центр підготовки і 
перепідготовки робітничих кадрів»; 
за професією «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів» – 1 
особа на базі ДПТНЗ «Дніпродзержинський центр підготовки і перепідготовки робітничих 
кадрів».  
  У відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року №930, зі 
змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 
20.12.2011 року «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників» затверджений план графік проходження підвищення кваліфікації керівних 
кадрів ліцею.  
Так на базі Університету менеджменту освіти АПН України м. Київ  пройшли курси 
підвищення кваліфікації:  
2018 рік – директор ліцею;  
2018 рік– заступник директора з навчально-виробничої роботироботи.  
2014 рік – заступник директора з навчально-виховної роботи.  
2017 рік - старший майстер. 
2017 рік- методист 
  У відповідності до вимог Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року 
№ 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010 року № 1255/18550, 
наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року №1473 
«Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»  у 
2017-2018 навчальному році атестації підлягало 6 чоловік.  
  
 В (Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті) відмічено,  що  
 «Систему освіти мають забезпечувати кадри, здатні навчатися впродовж життя, здатні 
до творчої праці, до професійного розвитку»     
 Якість освіти - це, насамперед, якість методичної роботи. В 2017 - 2018 н.р. 
педагогічний колектив ліцею продовжив роботу  над єдиною методичною проблемою: 
«Новітні інформаційно-комунікаційні технології як важливий ресурс підвищення якості 
навчально- виховного та навчально-виробничого процесу» через аспект «Становлення ІКТ-
компетентностей і професійний розвиток педагога».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 З метою формування необхідних фахових та психолого-педагогічних вмінь 
педагогічних працівників була спланована робота 5 методичних комісій: сфери послуг             
( голова МК Музика  Т.В.), торгівлі і громадського харчування (Калужська В.О.),  суспільно-
гуманітарної підготовки (Криворучко Ю.Ю.),  природничо-математичної  підготовки 
(Стариченко В.М.),  класних керівників  (Дзензура О.В.).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Організована робота 5 шкіл, творчої групи по упровадженню ІКТ у навчально-
виробничий процес :  
Школи молодого майстра « Навчаючи-вчуся» (керівник Ткаченко Г.М.);  
Школи професійної адаптації педагога-початківця (керівник Блідар І.М.);   
Школи ІТ-технологій (керівник Блідар І.М.);   
Школи голів методичних комісій (керівник Блідар І.М.);  
Авторської школи передового педагогічного досвіду ( Калужська В.О.); 
Організована роботу наставництва з метою покращення фахових компетентностей молодих 
викладачів та майстрів виробничого навчання  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 З гордістю хочеться відмітити, що ми не тільки навчаємося, але завжди йдемо 
попереду і навчаємо інших, причому у нас є чому повчитися різним категоріям педагогічних 
працівників – заступникам директорів з НВР, старшим майстрам, методистам, молодим 
викладачам та майстрам виробничого навчання: 
Так на нашій базі проходили: 

 Обласний семінар-практикум для заступників директорів з навчально-виробничої роботи та 
старших майстрів ПТНЗ з проблеми: «Шляхи підвищення якості професійної підготовки 
учнів як чинник їх конкурентоспроможності на ринку праці».. 

 Обласний семінар заступників директорів з навчальної роботи   та заступників директорів, 
які відповідають за стан загальноосвітньої підготовки з проблеми: «Управління процесом 
впровадження ІКТ при викладанні предметів загальноосвітньої підготовки». 

 Обласний семінар методистів закладів ПТО  з  проблеми: «Методичний мікс «Реалізація 
можливостей ІКТ в освітньому середовищі». 

 Обласна школа школи молодого викладача «Методична скарбничка «Сучасний урок 
професійно- теоретичної  підготовки в умовах розвитку ІКТ». 

 
 



У сучасному цифровому світі стрімкого розвитку та змін вимоги до будь-яких професій 
змінюються. Сучасний вчитель – це зовсім вже не той, хто був 20 чи 10 років тому. Де б ми 
не були і скільки б не було нам років, якісна освіта буде залишатися частиною нашого життя, 
що і буде визначати його успіх. 
Відбулися обласні педагогічні читання у формі педагогічного «Без табу» на тему: «Сучасні 
тренди в освіті – «ЗА І ПРОТИ». На даному грандіозному заході представляла методист  
Блідар  І.М. з виступом на тему: «Реалізація можливостей ІКТ в освітньому середовищі 
закладу». Технології ніколи не замінять  вчителя. Але вчитель, який ефективно застосовує 
технології для розвитку своїх учнів, замінить того, хто ними не володіє. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Наших педагогічних працівників характеризує активність в  інших обласних заходах :  
 обласному вебінарі з проблеми «Організаційно-структурні елементи уроку 

професійно-теоретичної підготовки з  використанням сучасних електронних освітніх 
засобів» .  

 обласному онлайн-заході для педагогічних працівників професій громадського 
харчування ,презентація-меседж “Я роблю це так” заклад представляла майстер 
виробничого навчання Коржавіна О.В. щодо використання сучасних методик та 
електронних освітніх засобів  проведення уроків професійно-практичної підготовки . 

 
 обласному методичномузаході: «Педагогічна реклама»: «Дослідно-експериментальна 

діяльність ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» з проблеми 
«Ukrainian fashion» у перукарській справі», на якому наш навчальний заклад 
представляли керівник проекту, викладач професійно-теоретичної підготовки 
Потапенко Т.О. та майстри виробничого навчання Калюжна Л.М.,  Смоквіна О.М.,  
Шамаріна М.А.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 МК сфери послуг спільно з студією перукарського мистецтва, нігтьового дизайну та 
візажу провела експериментальну діяльність, ініціатором   якої стала викладач вищої 



категорії, старший викладач предмету «Перукарська справа» Потапенко Т.О., яка  
запропонувала зупинитись на поєднанні інновацій  в  перукарській справі з українськими 
традиціями.  
Ukrainian fashion – (юкреініан фешн, мода на українське)  – це нове направлення в 
перукарському мистецтві в якому гармонійно поєднується напрямок сучасної моди та 
національні пріоритети.  Нова течія об’єднала українських перукарів в пошуках 
майбутнього. 
Презентована діяльність творчих груп: 
 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)  
Керівники групи Калюжна Л.М.. Шамаріна М.А. 
Проведено: 10 майстер-класів. 
Створено: 6 посібників, “Збірник  інструкційно – технологічних карток” ,«Відеотеку 
навчальних фільмів» . 
 Факультет дизайну зачіски та стилю Київського національного університету культури 
і мистецтв надав нам наукового керівника і експеримент буде набирати регіонального рівня.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 У нас чудова молода зміна, якою ми дуже пишаємося. Адже вона втілює в життя всі 
наші найкращі надії та сподівання, цьому сприяє позитивний психологічний клімат , який 
панує в колективі, явідсутня плинність кадрів. 
На засіданні обласного клубу творчого педагога “ Молодь орієнтується на майбутнє” з теми 
"Сучасний педагог: новий формат професійного зростання". Данилова Юлія Леонідівна, 
викладач математики та інформатики виступила з доповіддю "Я - сучасний педагог" та 
поділилася своїми професійними досягненнями щодо впровадження інновацій у 
навчальному закладі.  
Ми пишаємося перемогами і їх перемогами: обласному конкурсі «Викладач року» (номінація 
«Кращий викладач української мови та літератури професійно-технічних навчальних 
закладів»), в якому приймала участь викладач української мови та літератури Криворучко 
Ю.Ю. була нагороджена Дипломом 3-го ступеня 
Пройшов І етап обласного конкурсу на кращу методичну розробку уроку з предметів 
загальноосвітньої підготовки закладів професійно-технічної освіти з використанням ІКТ в 
номінаціях «Історія» та «Математика», в якому приймали участь викладач «Історії» Панчул 
К.В.  та викладач  «Математики» Данилова Ю.Л. Сподіваємось на гарні результати та 
перемогу! 



 
 
 
 
 
 

 
За звітний період  професійно-теоретична підготовка відповідала вимогам державного 
стандарту професійно-технічної освіти.   

(таблиця 2) результати державної кваліфікаційної атестації  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Показник високого рівня свідчить про зацікавленість учнів до обраної професії, високий 
професіоналізм викладачів та майстрів виробничого навчання. Як наслідок високе 
оцінювання членів державних кваліфікаційних комісій досягнень наших випускників.  
За навчальний рік дипломи з відзнакою отримали 15 випускників. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Професійно-практична підготовка  здійснюється відповідно вимог наказу №419 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.  Рівень практичної підготовки є 
одним із показників конкурентоспроможності кваліфікованого робітника на ринку праці. 
Протягом навчального року ліцей отримав понад 60 нових угод з базами практики.  
Про високий рівень професійно-практичної підготовки учнів свідчать їх досягнення: 
Становлення учня-професіонала.  
Не відстають від своїх майстрів., викладачів, педагогів-наставників і учні-перукарі.                              
Про це свідчать: 
Перемога  в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу  фахової майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів з професії  перукар (перукар-модельєр). 
І місце - Бредихіна Олена, учениця гр. ПРМ- 2, майстер в/ н  Шамаріна М.А.;                                                                                                                     
ІІ місце -   Бурмістрова Олександра, учениця гр. ПРМ- 2, майстер в/ н  Шамаріна М.А. 
Участь в  ІІІ-ому обласному етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 
учнів професійно–технічних навчальних закладів з професії Перукар (перукар–
модельєр) в м. Кам'янець-Подільському. 



Дипломом учасника конкурсу нагороджена учениця групи ПРМ-2 Бредихіна Олена, яка 
зайняла 11 місце (з 24 конкурентів). 
Участь в регіональному півфіналі конкурсу серед учнів навчальних закладів з 
перукарського мистецтва «Снігова королева ESTEL» У день пів-фіналу під наглядом 
технологів учні готували  цілісні образи в номінації “Готика”  конкурсу «Снігова королева 
2017». Кращими визнані роботи:                                                                                                                                               
І місце – авторська робота учениці гр. ПРМ-7 Слуцької Анни, майстер виробничого навчання 
Сорочан Т.В. 
ІІІ місце – авторська робота учениці гр. ПРМ-7 Неміської Анастасії, майстер виробничого 
навчання Сорочан Т.В. 
Фінал Всеукраїнського конкурсу ESTEL «Снігова королева» 2017  
Взяла участь учениця ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» Слуцька 
Анна ( майстер виробничого навчання Сорочан Т.В.).   
Учениця здійснила фінальне дефіле в стилі "Готика", презентувавши створений образ та була 
нагороджена Дипломом за участь у фіналі  Всеукраїнського конкурсу ESTEL «Снігова 
королева» 2017 серед студентів   навчальних закладів з перукарського мистецтва в номінації 
«МІС ЯСКРАВІСТЬ».    

 
Всеукраїнський конкурс професійної майстерності WorldSkills Ukraine у м.Київ  за 
компетенцією - "ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО".У конкурсі взяло участь 150 учасників 
з 25 регіонів країни. За участь в конкурсі Дибенко Катерина була нагороджена Дипломом 
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldS kills Ukraine.  

 

 
ІІІ конкурсний фестиваль перукарського мистецтва «NEW FORMAT». Учень групи 
ПРВ-5 Мірошніченко Іларіон (майстер виробничого навчання Забабуріна О.В.) отримав 
Сертифікат  фестивалю у номінації «Самий стильний майстер». 

 
 
 
 
 
 
 
 



Півфінал ХV Міжнародного Фестивалю перукарського мистецтва, моди і дизайну 
«Кришталевий Янгол». 

 
 
Обласний фестиваль серед учнів професійно-технічних навчальних закладів «Японія – 
незвична країна».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обласний фестиваль моди та бьюті індустрії Kropivnitsky fashion day, в рамках 
конкурсу краси та грації «Королева Кропивницького – 2018» Колекція зачісок «Прічі», 
яку доповнювали чоловічі образи в стилі «Кежуал» - майстри Калюжна Л.М., Забабуріна 
О.В., Шамаріна М.А., Буркова А.В. 

 
 
ХІV Міжнародна акція «Ніч музеїв» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10-й ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДИХ ДИЗАЙНЕРІВ ЗАЧІСКИ ТА СТИЛЮ 



На запрошення факультету дизайну зачіски та стилю Київського національного університету 
культури і мистецтв команда ДНЗ «Кіровоградського професійного ліцею сфери послуг» 
прийняла участь у 10-ому Фестивалі молодих дизайнерів зачіски та стилю. 
Члени команди показали достойні роботи в наступних номінаціях: 
Вечірня зачіска на манекені; Подіумний образ «Street Art». 
Наша учениця Доманішевська Антоніна, зайняла друге місце в номінації «Подіумний образ 
«Street Art», а саме «Дівчина в рожевому».  

 
Обласний Фестиваль до Дня Європи «Єврофест – 2018». 
В рамках обласного заходу були проведені майстер-класи: «Оздоблення короваю», 
«Приготування солодких бутербродів», «Весняний букет», «Робота на касовому апараті», 
«Мереживне плетіння», «Faise Art», «Nail Art».   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності  закладів професійно-
технічної освіти з професії «Продавець продовольчих товарів» 
Переможцями обласного етапу  Всеукраїнського конкурсу  фахової майстерності серед учнів 
ПТНЗ з професії «Продавець продовольчих товарів»  стали та були нагороджені : 
 Дипломом І ступеню за зайняте І місце - Косова  Алла,  учениця групи ДК-16, майстер 
виробничого навчання Багмет Ю.В.  
Дипломом ІІ ступеню за зайняте ІІ місце – Сафонова Олена,  ученицю групи  ДМ-14, майстер 
в/ н  Малихіна О.С. 
 Дипломом ІІІ ступеню за зайняте ІІІ місце - Сергієнко Сніжану,  ученицю групи ДМ-13, 
майстер в/н Малихіна О.С. 
 

 
 
 
 
 



У ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності  серед учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти з професії «Продавець продовольчих товарів» - учениця ліцею 
Косова  Алла (група ДК-16) зайняла почесне 5 місце і отримала Президентську 
стипендію! Можна з впевненістю сказати, що продавці запалили свою Зірку!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 З метою популяризації системи професійно-технічної освіти, підвищення значущості 
робітничих професій педагогічні працівники та учні ДНЗ «Кіровоградський професійний 
ліцей сфери послуг» долучились до участі  в обласному молодіжному фестивалі 
робітничих професій «ПрофFEST». 
 В рамках обласного заходу були проведені учнівські майстер-класи: «Оздоблення 
короваю», «Приготування солодких бутербродів», «Пакування цукерок «Весняний букет», 
«Робота на касовому апараті», «Краса по-українськи», ««Виконання фейс-арту в стилі «Street 
art»», «Дизайн нігтів – фото-малюнок», представлена колекція моделей видовищних зачісок 
«Кольоровий бум» та хіт-парад інформаційних плакатів плакатів: «Я в своїй професії», 
«Соціальне партнерство». 
Підтримали майбутніх конкурентноспроможних робітників ліцею начальник управління 
освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації Таборанський В.П., 
адміністрація закладу, майстри виробничого навчання, викладачі.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Співпраця з роботодацями – основний пріоритет нашого навчального закладу, 
зорієнтована на забезпечення ефективної політики працевлаштування учнів. 
Працевлаштовано 100% при середньому показнику по області 83 %.  

Ліцей співпрацює з такими відомими українськими рітейлерами, як «Фуршет», 
«Копілка», АТБ-маркет, «Епіцентр», Центр перукарів Кіровоградщини, салони-перукарні та 
заклади ресторанного бізнесу.  

Професії, з яких здійснюється підготовка робітничих кадрів у 
нашому навчальному закладі постійного користується попитом на ринку праці.  

З метою впровадження досвіду країн Європейського Союзу для 
досягнення результативності та ефективності системи професійно-



технічної освіти протягом навчального року продовжувалась робота щодо досліджень стану 
змін, що відбуваються на регіональному ринку праці.  

Така робота в ліцеї здійснюється постійно, що дозволило нам за останні 8 років на 
2/3 змінити перелік, за якими ведеться підготовка. Вивчаючи  попит професій  та 
побажання роботодавців в цьому навчальному році впроваджені нові професії: «Агент 
з організації туризму», «Адміністратор», «Майстер ресторанного обслуговування», «Агент 
з постачання». 
 Протягом навчального року ліцей  уклав понад 60 нових угод з базами практики.  
 З метою реалізації завдань професійно-технічної освіти в умовах стрімкого розвитку 
виробництва, швидкої зміни виробничих технологій перед Державним закладом професійної 
( професійно – технічної) освіти « Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і 
торгівлі»   постають задачі підготовки кваліфікованного робітника, що відповідає корпора-
тивним інтересам підприємств замовників кадрів. Для якісної підготовки  кваліфікованих 
робітників з професії «Продавець продовольчих товарів. Контролер-касир» необхідно 
успішно реалізувати навчально-науково-виробничу концепцію, яка охоплює всі аспекти 
підготовки молоді до самостійної роботи в умовах виробництва. Однією з перспективних та, 
водночас, стратегічно важливих технологій організації навчального процесу є дуальна 
система навчання, сенс якої полягає у паралельному навчанні учнів в ліцеї та на 
підприємстві.   
 При дуальній системі навчання перед Державним закладом професійної  ( професійно 
– технічної) освіти « Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі» та 
підприємством замовником кадрів ТОВ «Копілка» ставиться завдання підготовки 
кваліфікованих робітничих кадрів, рівень професійної компетентності яких, повинен 
відповідати, з одного боку, вимогам кваліфікаційної характеристики і державного  стандарту 
з професії продавець, а, з другого боку, корпоративним вимогам підприємства. Перед ліцеєм 
та підприємством  ставиться одна спільна задача – рівень професійної компетенції  і 
 підготовки молодих робітників не повинен поступатися рівню працівників даного 
підприємства, окрім того, професійна орієнтація повинна бути  направлена на особливості 
даного підприємства.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Позитивною якістю дуального навчання є ще й те, що учні під час виробничої 
практики зараховуються на робочі місця та  отримують відповідну заробітну плату. Якщо 
учень отримує заробітну плату, то це значить, що його не використовують як підсобного 
працівника. Таким чином вирішується питання  інтеграції і кооперації ліцею та 
 підприємства, визначення структури і профілізації, а також моделі організації навчального 
процесу у Державному закладі професійної ( професійно – технічної) освіти « 
Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі».   
     Досвід використання  дуальної системи навчання має наступні  переваги у порівнянні з 
традиційною:  
•  дуальна система підготовки кваліфікованих робітників  усуває основний недолік 
традиційних форм та  методів навчання  – розрив між теорією  та практикою;  
•  в механізмі дуальної системи підготовки закладено вплив на особистість учня, створення 
нової психології майбутнього  робітника;  
•  навчання майбутніх робітників за дуальною системою створює високу мотивацію 
отримання знань та набування професійних навичок  тому, що якість їх знань прямо 
пов’язана з виконанням  службових обов’язків  на робочих місцях;                                                                                                                           



•  зацікавленість керівників підприємства у практичному навчанні свого майбутнього 
робітника;  
•   наш Державний заклад професійної ( професійно – технічної) освіти працює у тісному 
контакті з підприємством замовником ТОВ «Копілка» та ураховує його вимоги до майбутніх 
продавців продовольчих товарів, а також залучає  працівників ТОВ «Копілка»  до розробки 
навчальних планів і програм з відповідної професії;   
•  дуальна система навчання дозволяє скоротити витрати  ліцею на закупівлю та утримання  
виробничого обладнання. Окрім того, в умовах виробництва швидше оновлюються 
виробничі технології і використовується  найновіше устаткування,  в тому числі, і при 
навчанні учнів;  
•  позитивним моментом можна відзначити вплив на учнів робітників супермаркету  
« Копілка» з  великим досвідом роботи і психології виробничого середовища на формування 
та  становлення молодого робітника, його орієнтацію на конкретне виробництво..  
 
ПБП «Парітет» санаторій «Чайка»   м. Лазурне 
  
 В червні-вересні 2017 року учні ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери 
послуг» проходили літню виробничу практику в ПБП «Парітет» санаторій «Чайка» м. 
Лазурне. Учні груп працювали офіціантами, кухарями, продавцями, перукарями, 
педикюрниками та манікюрниками. 
 Під час проходження виробничої практики учні закріпили та удосконалили набуті 
знання, уміння та практичні навички, які необхідні для досягнення відповідного рівня 
кваліфікації. Професійно-адаптовані в трудових колективах, оздоровлені морським кліматом 
майстри виробничого навчання та учні повернулися в ліцей. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
У 2016  році наш заклад пройшов Атестаційну експертизу діяльності, пов’язаної  з 

наданням послуг для здобуття освіти та вперше Державну атестацію діяльності навчального 
закладу за рівнем загальноосвітньої підготовки, яку ліцей здійснює з 2013 року. 

Для більш кращої роботи з надання якісної освіти учням 10-11 класів в ліцеї 
створено методичну комісію суспільно-гуманітарної підготовки та методичну комісію 
природничо-математичної підготовки. 

Роботу методичних комісій за минулий рік вважаю ефективною. Результативність в 
діяльності методичної комісії можна окреслити наступним чином:  

I. Переможці у Всеукраїнських конкурсах Sunflower, Соняшник:                                  
Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»:  

- 3  Диплом  III ступеня регіонального рівня; 



- 7  Диплом II ступеня регіонального рівня,  
- 4  Диплом I ступеня регіонального рівня. 
Гра «Sunflower»:  
- 6 - Диплом III ступеня Всеукраїнського рівня; 
 - 3 Диплом II ступеня регіонального рівня;  
- 9 - Диплом I ступеня регіонального рівня.  
Наші учні активні учасники Міжнародних та Всеукраїнських природознавчих, 

фізичних і математичних конкурсів. За результатами Міжнародного математичного конкурсу 
"Кенгуру” 7 учасників із 27 отримали добрий результат, учасники VІІІ Міжнародної 
природознавчої гри « Геліантус» отримали 2 дипломи ІІ ступеня та 2 дипломи ІІІ ступеня, 
Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» з 5 учасників 2 отримали результат відмінно. 

Викладачі займаються самоосвітою та беруть участь у Всеукраїнських конкурсах з 
предметів та інтернет – конференціях. 

 
Результати державної підсумкової атестації учнів, що отримають повну загальну 

середню освіту  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Одним з найважливіших напрямів міжнародної діяльності ліцею є організація 

стажування учнів у кращих ресторанах та готельно-туристичних комплексах Польщі, 
Болгарії (налагоджуємо співпрацю з Чехією та Німеччиною). 

Результатом стажування учнів за кордоном є надбання неоціненного професійного й 
культурного досвіду, підвищення рівня знань з іноземної мови та розширення програми 
міжнародної співпраці. 

Стажування за кордоном швидко стає важливою частиною  професійного досвіду 
амбітних учнів ліцею (20 – стажувалися в Болгарії, 20 – в Польщі), більшість отримали 
сертифікати міжнародного зразка з запрошеннями. 



Педагогічний колектив ліцею працює над вивченням і впровадженням міжнародного 
освітнього та професійного досвіду. 
Виробнича практика 
Болгарія. Золоті Піски  
BERLIN  GREEN  PARK  HOTEN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACJA WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA UI. NAD NIPREM 2\7 43-300 Bielsko- 
Biala POLSKA  

 
В ліцеї активно працює школа кулінарної майстерності: (Калужська В.О.) 
Останні найбільш смачні та інноваційні страви: 
- Семінар-практикум «Приготування сирників» (для гурманів ПТНЗ) (Коржавіна О.В.); 
Майстер – клас “ Казковий десерт з шоколадним мусом та збитими вершками” (Шкуренко 
С.О.);  
Майстер – клас “ Приготування  риби  з  використанням технології  «sous - vide» 
Майстер – клас “ Французький десерт  «Клафуті з вишнею» (Коржавіна О.В.); 
Майстер – клас “ Сирна лазан’я ” (Рибак Л.В.) та багато інших страв….  

 
Студія перукарського мистецтва, нігтьової естетики та віражу, яка успішно функціонує в  
закладі, гарантує високоякісну підготовку, підтримку і опору своїм учням, а також натхнення 
на креативну діяльність своїм випускникам. 



У навчальній студії проходять навчання енергійні, сучасні та креативні, допитливі майстри, 
мета яких - розвиток, освоєння нових технологій і, звичайно, досягнення успіхів у красивому 
бізнесі. 
Для педагогічних працівників та учнів на базі студії проведено: 
 майстер-клас на тему: «SPA DAY» , TERMOKERATIN, майстер виробничого 

навчання Сорочан Т.В. , технолог академії перукарського мистецтва «ЕСТЕЛЬ» 
Панкул А.). 

 Відкритий майстер – клас «Hair-care by Ukrainian style - догляд за волоссям по-
українськи» та представлена виставка засобів для догляду за волоссям (учні групи 
ПРМ – 4, керівник творчої групи  Смоквіна О.М.); 

 Майстер-клас «Плетіння зі стрічками» та колекція українських дівочих зачісок з 
елементами плетіння  («Подвійна голівудська хвиля»  та «Мушля»), (учні групи ПРМ-
2, майстер виробничого навчання Шамаріна  М. А.); 

 Майстер-клас «Ukrainian hairstyles for women» та колекція українських дівочих 
зачісок (учні групи ПРМ-3, майстер виробничого навчання Калюжна Л.М.); 

 Відкритий майстер клас: « Ukrainian male grooming- українська чоловіча стрижка»                       
( керівник дослідницько-експерементального проекту за темою «Ukrainian fashion» з 
професії  Перукар (перукар – модельєр)  Потапенко Т.О.)  

  Майстер-клас з відпрацюванням «Новорічний дизайн нігтів» на базі Студії 
перукарського мистецтва, візажу на нігтьової естетики учні груп ПРМ-18, ПРП-19,   
ПРМ-7, ПРМ-4, викладач професійно-теоретичної підготовки Музика Т.В.), майстер 
манікюру – Стасюк Інна; 

 відкритий майстер клас «Лабораторія кольору  De Luxe ma Essex, на якому 
ознайомились з основами технологій, теорією кольору, основними характеристиками 
та перевагами фарби De Luxe ma Essex, роботою з палітрою, кодуванням відтінків, 
складанням формул та відпрацюванням технологічних операцій, які презентувала 
технолог фірми Макаренко Ольга та  багато інших. 

 
ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

Однією з найважливіших педагогічних закономірностей є та, що в процесі формування 
особистості, найефективніші шляхи пізнання – це від рідного до чужого, від близького до 
далекого, від національного до міжнаціонального, світового.  

Система виховання постійно відтворює і поглиблює емоційно-естетичний, художньо-
творчий, духовний та інтелектуальний компоненти свідомості. Прививає любов і повагу до 
рідного народу, створює умови для розвитку і розкриття природних задатків і талантів 
кожного громадянина України, формування духовного потенціалу – найвищої цінності нації 
та держави.  

В основу виховання покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім'ї та 
ліцея.  

Для більш якісної та продуктивної позакласної роботи в ліцеї працює орган учнівського 
самоврядування «Республіка для душі», без якого не проходить жоден захід, методична 
комісія класних керівників, яка працює над проблемою ««Роль національно-патріотичного 
виховання у формуванні свідомого громадянина та високої етики міжнаціональних 
стосунків», вокальний гурток, гурток рідне слово, Школа лідерів, Hand Made, «Джура», 
волейбол, футбол.  

Протягом 2017/2018 навчального року поряд з загальноруповими заходами відбувся 
ряд загальноліцейних заходів: 



1. День знань 
2. Загально учнівські збори – під час яких учні ознайомлюються з традиціями 

навчального закладу. 
3. День працівника освіти. 
4. Конкурс «Ліцей має таланти». 
5. Патріотична гра «Джура». 
6. Вибори президента «Республіки для душі». 
7. Конкурс «Голос ліцею». 
8. Посвята в ліцеїсти.  
9. Спортивно-патріотичне свято до Дня збройних сил України. 
10.  Колядування. 
11.  Конкурс екологічних казок  
12.  День цивільної оборони тощо. 
Значну увагу приділяємо участі учнівського та педагогічного колективу в 

загальноміських заходах: річниця Революції Гідності, День Соборності України, 100-річчя 
бою під Крутами, річниця. завершення війни в Афганістані. 

Ведеться активна профорієнтаційна робота: участь у спільному профорієнтаційному 
проекті управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації та 
Кіровоградського обласного центру зайнятості «Стань студентом на один день»;  клуб 
«Профі» - ознайомлення з професіями в школах міста; благодійний ART пікнік – 
організований Гімназією імені Т.Г. Шевченка. 

Налагоджену тісну співпрацю з органами влади та громадськими організаціями. 
1. Державною службою з надзвичайних ситуацій: тренування з цивільної 

оборони. 
2. Міським управлінням освіти міської ради міста Кропивницький: День міста – 

організовано майстер-класи, роботу мімів, та підготовлено концерт від закладів 
профтех освіти на Дворцовій; святкування масляної біля міської ради міста 
Кропивницького – кошти на озеленення.  

3. Головним управлінням національної поліції: заняття: Як захистити себе під час 
військових дій – заняття проведено фахівцями вибухотехнінчої служби; семінар 
«Адміністративна відповідальність за порушення громадського порядку»; заняття 
«Людина в правовому полі». 

4. Патрульною поліцією міста Кропивницького: заняття «Сто запитань 
поліцейському»; правовий театр; семінар «Знаю! Дію! Захищаю!»; екскурсія до відділу 
поліції. 

5. НРГО «Турбота»: вуличні акції; тренінги «Репродуктивне здоровя»; участь у 
Всеукраїнському проекту «Соціальний театр». 

6. Український жіночий фонд: цикл тренінгів «Фінансова обізнаність для 
впевненого майбутнього; 

7. Громадська організація дітей з обмеженими можливостями «Життя без 
обмежень»: благодійна акція до Дня святого Миколая – концерт та подарунки; до Дня 
матері – концерт, ігри, подарунки. 

8. Центральноукраїнський будинок художньої та технічної творчості: Фестиваль 
японського мистецтва; тренінг в Кіровоградському центрі розвитку місцевого 
самоврядування «Децентралізація: для чого об’єднуватись і що відбувається в громадах 
після об’єднання»; концерт до Дня закоханих; брейн-ринг до Дня Європи; обласний 
фестиваль учнів професійно-технінчої освіти «Тюльпанова феєрія талантів». 

9. Кіровоградський соціальний центр матері та дитини: майстер-класи по догляду 
за обличчям, волоссям, по випіканню пасок; надання благодійної допомоги у вигляді 
речей та іграшок, подарунків дітям до Дня святого Миколая. 

10. Кропивницький міський соціальний центр для сім'ї, дітей та молоді: семінар-
практикум «Ми проти насильства»; участь у профілактичній акції «За здоровий спосіб 
життя». 

11. Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької  творчості: обласний 
фестиваль до Дня міжкультурного діалогу; регіональний конкурс «Безпечна Україна. 
Безпечна Європа. Безпечний світ»; обласний Єврофест-2018 



12. Кіровоградська обласна телерадіокомпанія: зйомки у фільмі «В боргу у 
минулого»; постійні учасники передачі Ранкова кава 

13.  Кіровоградський обласний художній музей: 9-ий Великодній благодійний 
аукціон на допомогу обласному онкологічному диспансеру; акція «Не будь байдужим, 
Людина живе – доки її пам’ятають!» - по виготовленню маків; XIV Міжнародна акція 
«Ніч музеїв».  

14. Кіровоградський обласний госпіталь: благодійні акції раз на два місяці по 
стрижці. 

15.  Регіональний благодійний фонд «Відкрита Україна»: Всеукраїнський конкурс 
«Степова красуня» - участь та надання перукарських послуг; творча платформа ART 
Basis – майстер-класи; Всеукраїнський конкурс New Universal Models – участь та 
надання перукарських послуг 

16.  Модельна агенція «RIMO» - обласний фестиваль моди та бьюті індустрії 
Kropivnitsky fashion day в рамках конкурсу краси і грації «Королева Кропивницького - 
2018» - колекція зачісок «Прічі», чоловічі образи «Кежуал» - майстри Калюжна, 
Заюаюуріна, Шамаріна, Буркова.  

17. Кіровоградський обласний музично-драматичний театр: відвідування вистав – 
за рік 6.  

18.  Донецький медичний університет – захід «Різдвяне диво» - майстер-класи для 
студентів з Індії, Узбекистану, Арабських Еміратів, та країн Африки з приготування 
вареників. Учні-продавці залучали свій талант, продавали продукцію. Взяли участь у 
розважальній програмі. Кошти виручені для онкогемотологічного відділення дитячої 
обласної лікарні.   

19. Поділився і своїм досвідом успіху і співвласник мережі кафе «Крила» та ТМ 
«Шалена білка» Олександр Бронза на заняттях «Франшиза, як спосіб відкрити кафе».  

20. Кіровоградська організація захисту тварин «БІМ» - реалізація міні соціального 
проекту в допомогу тваринам, які перебувають в притулку.  

Учні ліцею є переможцями Всеукраїнських, обласних та міських конкурсів: 
1. Гран-прі Всеукраїнського конкурсу «New Universal Models» - Лапіна 

Констанція. 
2. І та ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Степова красуня» - Лапіна 

Констанція, Цюцюра Поліна.  
3. Орган учнівського самоврядування є учасники обласного етапу 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я». 
4. ІІ місце в регіональному конкурсі «Безпечна Україна. Безпечна Європа. 

Безпечний світ». 
5. І та ІІ місце в обласному фестивалі японської культури «Японія незвична 

країна». 
6. ІІ місце в огляді-конкурсі художньої самодіяльності серед учнівських 

колективів ПТНЗ області – номінація вокальне мистецтво. 
7. ІІІ місце в огляді конкурсі серед учнівських колективів ПТНЗ області – 

декоративно-ужиткове мистецтво. 
8. Орган учнівського самоврядування є учасником обласного фестивалю «Єдина 

родина в центрі України» до Дня міжкультурного діалогу. 
9. Подяка Центральноукраїнського будинку художньої та технічної творчості, як 

найбільш активним учасникам учнівського самоврядування в області.  
Не стоять осторонь і обласних художньо естетичних заходів і педагоги ліцею, які в 

цьому році взяли участь в обласному огляді конкурсі аматорського мистецтва «Освітянські 
самоцвіти Кіровоградщини» - з програмою «Україна мати». Визнані кращими серед 
педагогічних колективів ПТНЗ Кіровоградщини, а керівник вокального гуртка Скрипник 
Д.О. визнана «Кращим солістом вокалістом», викладач української мови та літератури 
Криворучко Ю.Ю. «Кращий виконавець художнього слова». 

Брали у часть у Всеукраїнських науково-практичних конференціях,  друкувались у 
фахових періодичних виданнях України: з питань правової освіти та виховання. 



Досить активною є діяльність у розвитку фізичної культури і спорту. В навчальному 
закладі протягом року проводиться ліцейна спартакіада з різних видів спорту. Учні ліцею є 
багаторазовими призерами обласної спартакіади серед учнів професійно-технічної освіти.  

У 2017/2018 навчальному році вибороли ІІІ місце на обласній спартакіаді.  
ІІ місце з волейболу  
ІІ місце з футболу   
ІІ місце з баскетболу  
ІІІ місце з легкої атлетики. 
На обласній спартакіаді представляємо всі види спорту, що і дає позитивний результат.  
Учениця ліцею Лягуша Юлія входить у склад збірної області з футболу та визнана 

кращим бомбардиром. 
Насиченою є і робота бібліотеки – бібліотекар Поставнюк М.О. 
Бібліотечно-інформаційний центр нашого навчального закладу налічує: 

• 3041 примірник підручників 
• 13348 примірників художньої літератури 
• 1490 примірників загально-політичної літератури 
• 1890 примірників технічної літератури 
• 197 примірників періодичних видань 
• Та 13 електронних версій підручників 

Всі виставки наповнені різноманітними видами подання інформації , що сприяють 
активізації читацької діяльності.  За 2017-2018 н.р. були створені нові і доповнені 
минулорічні постійно діючі тематичні виставки: «Життя – це мить, зумій його прожить», 
«Наше славне місто Кропивницький», «НАТО і ЄС – головні приорітети євроатлантичної 
інтеграції України», «Книги які надихають», «Вічна пам*ять героям України» 

Декілька разів на місяць змінювались тривалі виставки, присвячені видатним 
персоналіям чи визначним подіям: «Мова – найбільший скарб нації», «Вчитель добра і 
краси», «Тисяча мудрих сторінок», «Оживає дух козацький», «Ми будем довго пам’ятати», 
«Зоря волі засіяла», «Небесна Сотня. Герої не вмирають», «Вічний як народ України». 

Всі виставки наповнені різноманітними видами подання інформації , що сприяють 
активізації читацької діяльності: фото, інфографіка, карти, ілюстрації, інформаційні буклети 
та книги. 

Кожного тижня в бібліотеці були представлекні короткочасні огляди, присвячені 
видатним письменникам та актуальні інформаційні матеріали: «Леся Українка», «Андрій 
Малишко», «Габріель Гарсіа Маркес», «Stop насилля», «Пилип Орлик та його Конституція», 
«Григорій Сковорода», «Джонатан Свіфт», «Леонід Глібов» 

В ході інформаційно-просвітницької роботи, з учнями проводяться інформаційні 
години, виховні заходи та групові бесіди: «Кіровоградщина туристична», «Історія 
виникнення м. Кропивницький», «Конституція Пилипа Орлика», «Наша рідна мова», 
«Україна. Шлях до соборності», «В серцях людських не вмерли Крути», «Біль Афганістану», 
«Бібліотур в Європу» з переглядом буктрейлерів 

В 2017-2018 навчальному році найбільша кількість читачів скористалась навчальною 
літературою – 79%, 17% відвідувачів обрали художню літературу і лише 4% - науково-
методичну, що пов'язано з відсутністю в бібліотеці нових матеріалів методичного 
спрямування. 

 
 
 



 В ліцеї ведеться велика робота по створенню безпечних умов збереження життя і 
здоров’я учнів та працівників. Весь наш педагогічний колектив, конкретно кожен викладач, 
майстер виробничого навчання на уроках і поза ними є гарантом безпеки учнів під час 
навчально-виховного процесу .  
Для всіх працівників створені комфортні, безпечні  умови праці, згідно  колективного 
договору, укладеного  між  адміністрацією та профспілковим комітетом , що містить розділ 
“Охорона праці” та відповідні додатки (договір зареєстрований  Управлінням економіки  
Кіровоградської міської ради №371 від 11.07.2017 року).  
    Розроблено та затверджено Комплексні заходи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 
стан виконання яких був розглянутий на зборах трудового колективу в січні поточного року .  
січні поточного року .  
Роботу адміністрації і профспілкового комітету по виконанню норм договору вважати  
задовільною. 
 В ліцеї функціонує   кабінет з  охорони праці і безпеки життєдіяльності, який 
забезпечений нормативно-правовими актами державної та галузевої чинності, методичною і 
довідковою літературою, директивними, інструктивними матеріалами.  
      Кабінет використовується для проведення навчання  працівників з питань охорони праці, 
семінарів, проведення вступного інструктажу з новоприйнятими працівниками, надання 
відповідної організаційної та методичної допомоги  працівникам ліцею з питань охорони 
праці, безпеки життєдіяльності.  
 Створено постійно діючу комісію з перевірки знань працівників з питань охорони 
праці, безпеки життєдіяльності. Розроблено та затверджений графік  проведення навчання з 
питань охорони праці посадових осіб та працівників ліцею, перелік робіт з підвищеної 
небезпеки , засобів індивідуального захисту. Крім того, розроблено перелік осіб, які 
виконують роботи підвищеної небезпеки. Так в квітні минулого року усі  працівники ліцею 
пройшли планове навчання і перевірку знань з питань охорони праці .  
            Пожежна безпека в ліцеї забезпечується згідно “Правил пожежної безпеки для 
закладів, установ і організацій системи освіти України ”. Для цього розроблені інструкції з 
пожежної безпеки. Приміщення ліцею забезпечені інструкціями, пам’ятками, планами 
евакуації, вогнегасниками. і мають вільні шляхи евакуації. Розроблено порядок дій на 
випадок пожежі. Призначено відповідальних посадових осіб за стан пожежної безпеки у 
кожному приміщенні ліцею .  
Будівлі й споруди стовідсотково забезпечені вогнегасниками. Ведеться журнал обліку 
первинних засобів пожежогасіння. 
         В ліцеї створена добровільна пожежна дружина в кількості 3 осіб Члени добровільної 
пожежної дружини застраховані ПАТ “Українська  пожежно-страхова компанія”. Члени 
ДПД проводять двічі на рік практичні заняття з відпрацюванням практичних дій 
користування засобами пожежегасіння, проводять протиаварійні та протипожежні 
тренування з працівниками ліцею згідно плану, здійснюють контроль за утриманням в 
справному стані засобів пожежного захисту. За результатами планової перевірки 
Управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській 
області, яка проводилась у період з 21 по 25 травня 2018 року отримана  довідка що 
приміщення та будівлі ДНЗ “Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг” 
відповідають  вимогам законодавства у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної 
безпеки.  
    На момент перевірки  через незадовільне фінансування у ліцеї не встановлено автоматичну 
пожежну сигналізацію, не проведено вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій 
горищних приміщень.  
За результатами планової перевірки Управлінням Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, яка проводилась у період з 21 по 25 
травня 2018 року отримана  довідка що приміщення та будівлі ДНЗ “Кіровоградський 
професійний ліцей сфери послуг” відповідають  вимогам законодавства у сферах цивільного 
захисту, пожежної та техногенної безпеки.  
    На момент перевірки  через незадовільне фінансування у ліцеї не встановлено автоматичну 
пожежну сигналізацію, не проведено вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій 
горищних приміщень.  



Постійно діючою комісією із загального огляду будівель і споруд ліцею двічі на рік (навесні 
та восени) обстежуються будівлі. Результати огляду оформлено актами з фіксацією у 
журналі технічного стану будівель та споруд. Розробляються плани-заходи виконання 
ремонтних робіт.  
У  закладі освіти наявні технічний паспорт. Технічний стан будівель ліцею визнаний 
задовільним. Щорічно проводяться заміри опору ізоляції проводів та кабелів 
струмозподільчої мережі.  

За результатами планової перевірки, яка проводилась 23 березня поточного року 
Управлінням Держпраці у Кіровоградській області , дійшли висновку, що документація з 
охорони праці, безпечної експлуатації приміщень і обладнання та стан наявних приміщень і 
матеріально - технічної бази ліцею  відповідають вимогам Закону України “Про охорону 
праці” та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці. 

Учні ліцею взяли участь у навчальному семінарі на тему: «Дії населення на випадок 
надзвичайних ситуацій». . Фахівець медичної служби ДСНС відпрацювала з учнями схему 
послідовності надання першої долікарської допомоги. Учням були роздані  застережні 
листівки, де пояснюються основні заходи безпеки при користуванні газовим обладнанням, на 
льоду та викладається різноманітна застережна інформація відповідно до сезону.  
 В жовні 2017 року та травні 2018 року в ліцеї  проведено навчання з працівниками  , 
учнями ліцею   з відпрацюванням практичних дій за сигналом ”Повітряна тривога”.  
       З метою популяризації знань і правил безпеки життєдіяльності, здорового способу життя 
серед учнівської молоді  щорічно з 1 вересня по 15 травня в ліцеї проводиться серед 
навчальних груп   огляд-конкурс на кращу роботу  з питань збереження  життя і здоров’я 
учнів .  
       За результатами проведення  огляду-конкурсу на кращу роботу матеріали направляються 
для участі в обласному огляді - конкурсі на кращу роботу з організації роботи з питань 
збереження життя і здоров’я.  
Постіль чотирьох  років  ДНЗ “Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг” посідав                  
І місце за результатами обласного огляду-конкурсу.  
За результатами підсумків Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і 
охорони праці за 2017 рік наш ліцей визнаний переможцем серед навчальних закладів 
області на кращу роботу з питань охорони праці і посів ІІІ місце, нагороджений Грамотою 
Міністерства освіти і науки України.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Підприємства замовляють не просто фахівців, а робітників, які володіють сучасними 
технологіями. А для цього необхідна розвинута новітня матеріально-технічна база. 

Вся професійно-практична і професійно-теоретична підготовка у нас в ліцеї 
проходить в сучасно обладнаних кабінетах і майстернях перукарської, віражної, манікюрної 
та педікюрної справи, майстерні-магазині з сучасно обладнаним комп’ютерно-сканерним 
комплексом наближеним до умов виробництва, кухні-лабораторії з дегустаційним залом. 

Все це ми обладнали за кошти спеціального фонду. 
Мною, як директором всі зусилля були спрямовані на підвищення рівня комфорту, 

безпеки учнів та педпрацівників забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану 
та для більш ефективного протікання навчально-виховного процесу з цією метою проведені 
ремонтні роботи в кабінетах, майстернях, спортивному та актовому залах. 

- встановлено 9 пластикових вікон і 1 двері – 41,5 тис.грн.; 
- проведено заміну комунікаційних тепло та водопостачальних мереж – 15,0 тис.грн.;  
- ремонт покрівлі спортивної зали – 25,0 тис.грн.;  
 

Придбано комп’ютерної техніки: 
 
Ноутбуки    - 5 од.  
Телевізори   - 2 од. 
Екрани    - 3 од. 
Проектори           - 3 од. 86824,24 тис.грн. 
Кріплення для проектора  – 3 од. 
Акустична система   – 1 од. 
Кабель для проектора          – 5 шт. 
 

Придбано для їдальні-лабораторії:  
Ковш     - 5 шт  – 994,80 грн. 
Каструлі   – 4 шт  – 3717,84 т.грн.  
Тарілки   – 200 шт  – 4050 т.грн.   
Скалка   -  3 шт  – 299,70 грн. 
Чайник   – 1 шт  – 146,88 грн. 58271,88 тис.грн. 
Лотки   – 3 шт  – 225 грн.  
Ніж-топірець  – 1 шт  – 93,66 грн. 
Ложка сервір. – 2 шт  – 144 грн. 
Столи   – 15 шт  – 21,000 т.грн. 
Стільці   – 60шт   – 27600 т.грн. 
  

Придбано для майстерень-перукарів:  
Крісло педикюрне           - 1 шт – 9000  тис.грн.  
Перукарське обладнання – 6 од. – 6953 тис.грн. 
 
Придбано для майстерні-магазину:  
Принтер чеків  - 1 шт – 3500 т.грн.  
Сканер                    – 1 шт -  2000 т.грн.  
 
Радіосистема           – 1 шт – 3058 т.грн. 
Медикаменти  на суму       -  5491,11 т.грн. 
Вимірювання опору ізоляції             – 3000 т.грн. 
Промивка системи теплопостачання – 2500 т.грн. 
 
Спонсорська допомога від соціальних партнерів:  
Підприємство «Парітет»                          -  1 – телевізор – 30,0 т.грн.  
Громадська організація «Дія в Україні» - 1 духова шафа – 10,0 т.грн. 

 



  
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Фінансово-господарська діяльність  ліцею направлена на забезпечення навчального 

процесу і здійснюється згідно з кошторисом доходів і видатків, який затверджується 
щорічно. Ліцей є державним закладом і фінансується управлінням освіти Міської ради міста 
Кропивницького за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел 
власних надходжень відповідно до законодавчих і нормативних актів  України.  

Надходження коштів у 2017 році,      (тис.грн). 
 

 
 
   Роки 

 
Загальний фонд 
держбюджету 

Спеціальний фонд Держбюджету  
Благодійні 
внески 

 в т .ч. 
виробничої 
практики 

2017 – 2018 7665340,14 272,1 200,5 71,6 
 
Підсумок роботи 

Аналіз роботи протягом 2017-2018 навчального року дозволяє зробити висновок, 
що більшість завдань, які ми ставили перед собою з початку року вдалося виконати і багато з 
них – успішно (зокрема й ті, що стосуються якісної професійної підготовки). Цьому сприяла, 
насамперед правильна організація праці й науковий підхід, висока виконавська дисципліна, 
відповідальне ставлення до своїх функціональних обов’язків працівників ліцею, орієнтація 
колективу на сучасні вимоги до надання освітніх послуг. 

Завдання, визначені у Концепції діяльності, перспективному та річному плану 
ліцею, виконуються вчасно та якісно. Ліцензійні умови навчальним закладом виконуються в 
повному обсязі. Управлінські рішення, що приймаються адміністрацією ліцею забезпечують 
стабільну діяльність та розвиток закладу, спрямовані на підвищення  якості навчально-
виховного процесу, не суперечать вимогам законодавства. 

Свідченням цього є: 
- призові місця та досягнення учнів, викладачів, майстрів в/н, які були 

продемонстровані під час конкурсів фахової майстерності, художньої самодіяльності, спорті, 
конкурсах, що проходили на регіональному та Всеукраїнському рівнях; 

- належний рівень дисципліни, відсутність злочинів та правопорушень протягом 
багатьох років; 

- високий рівень  виконавської дисципліни працівників  ліцею.; 
- активна участь педагогічних працівників ліцею в регіональних та 

Всеукраїнських методичних заходах, конференціях, семінарах, круглих столах, тощо. 
Але, є й недоліки в роботі:  втрата контингенту учнів за рік склала  (17 учнів), 

пропуски занять без поважних причин. 
 
Пріоритетними напрямками роботі ліцею на наступний рік є:  



 підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників, конкурентно-
спроможних на ринку праці; 

 організація  самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів та 
розвиток їх творчих здібностей; 

 продовження роботи щодо запровадження міжнародного досвіду, 
налагодження дієвої співпраці з компанією «100 CZK» - мережею  перукарських салонів у 
Чеській Республіці; 

 оснащення  ліцею засобами інформаційно-комунікативних технологій, 
забезпечення ефективності використання інформаційних, зокрема мультимедійних, 
розширення мережі інформаційного забезпечення навчальних кабінетів програмними 
засобами, ліцензійним програмним забезпеченням; 

 продовження співпраці з громадськими та волонтерськими організаціями: 
дитячим  притулком «Надія», громадськими організаціями «Червоний Хрест», ЛЖВ (люди, 
які живуть з ВІЛ), НРГО «Кіровоградський прес-клуб», НРГО «Турбота», Благодійним 
фондом  «Відкрита Україна» та з іншими. 

 Створення максимально успішного конкурентоспроможного освітнього ІКТ 
середовища для педагогічних працівників, для формування нового типу педагога, створення 
творчої педагогічної майстерні; 

 Входження навчального закладу в міжнародні освітні інноваційні проекти 
продовження співпраці з 

• Міжнародним благодійним фондом «Український жіночий фонд» для 
забезпечення реалізації рівних можливостей дівчат та жінок задля всебічного й стійкого 
розвитку суспільства.  

• Всеукраїнською організацією «Фундація прав людини» з метою просвітництва 
молоді щодо реалізації, забезпечення захисту прав людини. 

• Всеукраїнським благодійним фондом «Здоров’я жінки та планування сім’ї». 
• Всеукраїнський проект «Соціальний театр». 
• Фондом розвитку демократії Посольства США в Україні задля просвітницької 

діяльності в рамках виховання молоді на демократичних засадах та принципах. 
• Запровадження в навчальний  процес передового педагогічного досвіду та 

педагогічних технологій, підтримка та розвиток ідей педагогів-новаторів. 
• Підтримка та подальший розвиток учнівського самоврядування. 
• Підвищення загального фізичного здоров’я учнів і працівників, а саме 

облаштування сучасного спортивного майданчика. 
• Співпраця з соціальними партнерами, активізація роботи щодо залучення їх до 

управління навчальним закладом. 
• Постійне оновлення та осучаснення матеріально-технічної бази ліцею. 
• Визначення необхідних професій на ринку праці , та отримання ліцензії на 

новий вид підготовки «Дизайнер».  
Нехай у новому році здійснять ся усі наші надії та сподівання, відкриваються  

неосяжні можливості для нових здобутків. 
Збережем усе найкраще, що було у минулому році, давайте будувати нові плани  

і втілювати їх в життя, навчання. 
 

 
 

 
 


