
ЗВІТ ДИРЕКТОРА ДНЗ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ»                                                                                                 

ЗА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
В  2012-2013 н.р. навчально-виробнича, навчально-виховна та методична 

робота в ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» 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 , молоді та спорту 
України та реалізацію єдиної науково-методичної проблеми : «Формування 
інноваційної спрямованості в діяльності ліцею як фактор забезпечення 
компетентнісної освіти» через аспект «Впровадження позитивного досвіду 
реалізації інноваційних ідей в практичній діяльності ліцею».   

 

                

ЄДИНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА 
ПРОБЛЕМА ЛІЦЕЮ

«Формування інноваційної 
спрямованості в діяльності ліцею як 
фактор забезпечення компетентнісної
освіти»
2011-2012 н.р.   «Науково-методичний супровід інноваційної 
діяльності учасників навчально-виробничого та виховного 
процесу”
2011-2012 н.р.   «Практична реалізація інноваційних методик 
як шлях до формування ключових компетенцій учнів»
2012-2013 н.р.  «Впровадження позитивного досвіду реалізації  
інноваційних ідей в практичній діяльності ліцею”»

 
 У комплексі завдань ПТНЗ  пріоритетними були: 
  -  підготовка кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої 

освіти з наданням повної загальної середньої освіти; 
- робота над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості 
викладача, майстра виробничого навчання  і учня, створенням комплекту 
навчально-методичної документації з предметів, професій;                                                                                                                                                                     
-  ефективне використання у навчально-виробничому процесі сучасних 
виробничих, педагогічних, інформаційно-комунікаційних технологій;                                                                                                           
-  модернізація змісту освіти шляхом впровадження сучасних технічних та 
програмних засобів навчання;                                                                                                                                                
- створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої  ініціативи 
педпрацівників на основі систематичного моніторингу рівня їх професійної 
компетенції;                                                                                                                                             
- перетворення найбільш ефективних інноваційна повсякденну практику 
роботи ліцею;                                                                                                                                     
- забезпечення систематичної роботи та постійне оновлення змісту сайту 
ліцею та профтехосвіти;                                                                                                                                             



- здійснення підтримки і педагогічний супровід відмінників та дітей з 
особливими здібностями;                                                                                                                                             
- підвищення рейтингу та іміджу ліцею;                                                                                                                                      
-  працевлаштування випускників;                                                                                         
  З метою формування необхідних фахових та психолого-педагогічних вмінь 
педагогічних працівників була організована робота 5 ліцейних шкіл, 2 
творчих груп, семінарів-практикумів, круглих столів, майстер-класів т.д.                                                                                                                                                         
2012-2013 н.р. був плідний на проведення обласних методичних заходів, 
конкурсів.                                                                                                                                 
Ми пишаємся перемогами та досягненнями наших педагогічних 
працівників: 
- ІІ етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед 
майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів 
з професії «Кухар» - ІІ місце зайняла майстер в/н Коржавіна О.В.  та була 
нагороджена дипломом ІІ ступеня Управління освіти і науки 
Кіровоградської облдержадміністрації  за зайняте друге місце в другому 
етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів 
виробничого навчання КПЛСП з професії «Кухар». 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
- ІІ  обласний етап Всеукраїнського конкурсу  професійної майстерності 
серед майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних 
закладів з професії «Перукар» - І місце  зайняла майстер в/н Горобець Л.В. 
та була нагороджена дипломом І ступеня Управління освіти і науки 
Кіровоградської облдержадміністрації  як переможець другого етапу 
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів 
виробничого навчання КПЛСП з професії «Перукар». 
 



 
 
 
 

- участь в ІІІ  етапі Всеукраїнського конкурсу  професійної майстерності 
серед майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних 
закладів з професії «Перукар» майстер в/н Горобець Л.В. посіла 11 місце, та 
нагороджена Дипломами міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України за перемогу в номінації «Глядацьких симпатій». 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- перемога в обласному конкурсі на краще дидактичне забезпечення  теми 
програми предметів   професійно-теоретичної підготовки  -                              
І  місце (викладач предмету «Перукарська справа» Потапенко Т.О.                          
Предмет: «Перукарська справа», Тема: «Інструмент та 
електрообладнання” 

 
 
 
 



- ІІ етап обласного конкурсу  на кращий навчальний кабінет  
професійно-технічного навчального закладу – 5 місце  зайняла завідуюча 

кабінетом №4 «Матеріалознавство» Данеко В.В. 

 
 

На базі ліцею були підготовлені і проведені: 
- обласний семінар-практикум  «Досвід впровадження проектної технології 
навчання та виробничих інновацій при підготовці фахівців професій 
торгівлі»; 

 
 
 
 
 
 

- обласна школа передового педагогічного досвіду «Удосконалення 
методики проведення уроків виробничого навчання шляхом впровадження 
сучасних педагогічних технологій» (презентація досвіду роботи майстра 
виробничого навчання Ткаченко Г.М); 
 

 



- обласний семінар-практикум на тему: «Сучасні виробничі інновації в 
перукарській справі»; 

 
 
 
 
 
 
 

 
- обласна школа передового педагогічного досвіду на тему: “Інноваційні 
підходи до розробки та використання засобів навчання на уроках предмета 
“Перукарська справа” ( презентація досвіду роботи Потапенко Тетяни 
Олексіївни, викладача предмету «Перукарська справа»); 

 
- засідання обласної школи передового педагогічного досвіду з проблеми 
«Використання матеріалів письмового інструктування на уроках виробничого 
навчання з професії «Кухар».  (з досвіду роботи майстра виробничого 
навчання І категорії Рибак Л.В.)   

 
                                                                                                                                                                                                                                     



Протягом навчального року на базі ліцею проведено 10 відкритих уроків, 4 
творчих тижні з професій сфери послуг, торговельно-комерційної діяльності, 
громадського харчування, загальноосвітньої підготовки «Сучасному уроку – 
високу якість»; методичний тиждень, 16 відкритих позакласних заходів; 
педпрацівники ліцею прийняли участь в 7 обласних конкурсах, 7 семінарах-
практикумах та майстер-класах, 5 методичних виставках, педагогічних 
читаннях та випустили 3 навчально-методичних збірники та посібники, 4 
інформаційно-методичних бюлетні. 
      В рамках творчих тижнів проводився цілий ряд різноманітних конкурсів, 
виставок, олімпіад, відкритих уроків та позакласних заходів, майстер-класів.                                                                                                                                                
Слід відмітити:                                                                                                                              
-  відкритий урок виробничого навчання майстра в/н Ткаченко Г.М.                           
Структурний елемент: вступний інструктаж                                                                            
Тема програми «Навчання у відділах»;                                                                                               
Тема уроку «Робота з асортиментом у молочному відділі»;                                                    
- відкритий урок професійно-теоретичної підготовки викладача Шут Г.В., 
предмет «Контрольно-касове обладнання»                                                                                 
Тема програми «Контрольно-касові машини»                                                                          
Тема уроку «Використання ЕККА в торговельній мережі міста Кіровограда»;                
-  позаурочний захід викладача Тимченко С.А. на тему: «Нове в виробництві 
продовольчих товарів»;                                                                                                               
- кулінарний брейн-ринг (викладач Найда Т.О.);                                                                                                                                       
-  відкритий урок виробничого навчання майстра в/н Коржавіної О.В. на тему: 
«Приготування холодних і гарячих страв з сиру»;                                                                 
- семінар-практикум «Італійські десерти» (Найда Т.О., Климочко І.М., Матюха 
Ю.В., Шкуренко С.О.);                                                                                                                 
- виставку «Без минулого немає майбутнього» (майстер в/н Вінницька В.П.,                        
учні групи ПР – 1);                                                                                                                                                               
- учнівський майстер- клас «Виготовлення постижерних виробів» , 
презентацію ( майстер в/н Горобець Л.В., учні  гр.ПРМ-3);                                                                     
- учнівський  майстер- клас  «Today. Tomorrow. Olways» (викладач Данеко 
В.В., учні групи ПРВ – 5, ПРВ –8, ПРМ – 7);                                                                                            
- брейн-рінг «Скажемо наркотикам  - ні!»( викладач Грінченко О.І., учні груп з 
професій Перукар(перукар-модельєр);                                                                                        
- марафон «Сходинками до професійної майстерності» (викладач Потапенко 
Т.О., учні груп з професій Перукар(перукар-модельєр);                                               
- виставку плакатів  “Мій предмет -  самий кращий” (члени МК з предметів 
загальноосвітньої підготовки);                                                                                                 
- виставку  педагогічних надбань, досягнень викладачів загальноосвітньої 
підготовки “ІННОВАЦІЇ.НАТХНЕННЯ. ПЕРСПЕКТИВА”;                                                   
- вікторину «Подорож до Лондона» (викладач предмету «Англійська мова» 



Скородід О.В.,група ПРМ-7); .                                                                                                  
- засідання школи молодого викладача  на тему “Педагогічна майстерність і її 
основні елементи” ( методист Блідар І.М., голова МК Грінченко О.І.);                                                    
- загальноліцейний  спортивно-масовий захід “Молодь за здоровий спосіб 
життя”  (викладачі предмету “Фізична культура” Щетина А.М., Шептикіта 
Л.В.,  учні груп І курсу);                                                                                                         
- олімпіаду з математики “Морський бій” ( викладач предмету “Математика”                     
Головатюк А.В. учні груп ПРМ-7, К-10, К-15);                                                                                                                        
- урок-марафон “Закони руху” (викладач предмету «Фізика» Пікуща Л.О., 
учні груп ПРМ-7, К-10, К-15);                                                                                                              
- відкритий урок з предмету “Історія України” на тему “Голодомор 1931-
1933р.р.”(викладач предмету «Історія України» Панчул К.В.,учні групи ПРМ-
7);                                                                                                                                                 
-  мовна гра “Найкращий мовознавець” ( викладач предмету «Українська 
мова»  Буряк М.М., учні групи ПРМ-7); 

Сьогодення висуває нові вимоги оновлення змісту професійно-технічної 
освіти.  Технологічні зміни часто випереджають зміст навчальних програм, а 
професійні навички випускників не завжди адаптуються до тих технологій, які 
уже впроваджено у виробництво. Відповідно зростають і вимоги роботодавців 
до випускників професійно-технічних навчальних закладів як майбутніх 
робітників. 

 Врахування цих реалій і призвело до  потреби вдосконалення 
навчально-виробничого процесу в ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей 
сфери послуг» відповідно до вимог сучасності і, що саме головне, підготовки 
кваліфікованих робітників із сучасним мисленням, озброєного новітніми 
технологіями виробництва, навичками  комунікативного спілкування. 

 У сучасних умовах виробничої діяльності від робітників вимагаються 
не тільки стійкі професійні знання та вміння, а й здатність сприймати нове, 
приймати рішення, проектувати і творчо виконувати роботу. Тому актуальним 
і важливим для педагогічних працівників є пошук нових методів навчання.  

Ці зміни вимагають від педагогічних працівників постійного 
професійного росту, обізнаності з новітніми виробничими технологіями, 
вміння впроваджувати  виробничі інновації в навчальний процес, вміння 
формувати партнерські відносини між педагогом, учнем та підприємством.  

У зв’язку з цим в ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери 
послуг» постійно ведеться пошук взаємного процесу навчання і 
відпрацювання тем новітніх технологій групами перукарів, ознайомлення з 
інноваціями в перукарській справі шляхом відвідування майстер-класів  , що 
забезпечує розвиток виробництва – це рівень кваліфікації працівників, які б 



змогли працювати в реальних умовах сучасного виробництва і за новітніми 
технологіями. 
 Великим поштовхом в роботі майстрів-перукарів є відвідування 
семінарів-практикумів, мастер-класів відомих українських та зарубіжних 
перукарів-модельєрів, стилістів, візажистів. Це майстер-шоу відомого 
стиліста-технолога “BLACK professional line”, практикуючого стиліста-
перукаря Міжнародного конкурсу “Сан-Ремо” доктора Milici Andrea, який 
ознайомив майстрів з технікою сучасних стрижок,актуальними кольоровими 
рішеннями. Це також відвідування семінарів перукарського мистецтва 
Вячеслава Дюденко ( учбовий центр “Дюденко-Київ) на тему:”Інтенсивний 
тренінг по сучасним технікам і тенденціям в фарбуванні волосся”.    
Майстер-клас Laboratoire Dukactel Paris на тему “Експрессіонізм – буяння 
фарб”.Важливою для зростання перукарської майстерності є яскрава співпраця 
з керівником центру перукарів Кіровоградщини Ангеліною Ковальовою, яка 
також навчалась в Кіровоградському ПТУ № 18 ( майстер виробничого 
навчання Вінницька В.П) і піднялась до висот перукарського Олімпу.  
 Учні-перукарі після закінчення ліцею працюють у сучасних салонах-
перукарнях “ Камелія, “Стиль”, “Шарм”, “Діана”, “Тіп-топ”, “Смерічка”, 
“Златовласка” та інш.  
 Практичне використання виробничої інновації застосовується при 
проведенні уроків теоретичного та виробничого навчання, тематичних 
атестацій, пробних кваліфікаційних робіт, включаючи дані зачіски в навчальні 
плани і завдання. Методом проведення “ Майстер-класів ” послідовно 
демонструється технологічний процес виготовлення зачісок та стрижок. 
Особистим прикладом навчають та виховують учнів майстри виробничого 
навчання, які мають високий професійний рівень:  

- майстер- клас  «Біо - завивка» ( технолог – колорист  фірми ESTEL 
Голікова Ірина, члени МК);                                                                                                                             

- майстер- клас «Ламінування волосся» (майстер в/н Сорочан Т.В., учні 
групи ПРМ – 7);                                                               

- майстер-клас «Плетіння» обслуговування  ( майстер в/н Приблуда 
С.Б.,учні групи ПРМ-6);                                                        

- майстер-клас «Світ кольору. Сучасні підходи до фарбування волосся» 
(технолог фірми «Естель» Голікова І.); 

- майстер-клас «Сучасні підходи до виконання хімічної завивки 
волосся. Біозавивка» (майстер виробничого навчання Смоквіна О. М.). 

Не  відстають від перукарів і кухарі, продавці: 
- семінар-практикум «Італійські десерти» (Найда Т.О., Климочко І.М., 

Матюха Ю.В., Шкуренко С.О.)  



- майстер-клас на тему «Короп фарширований млинцями з трьома 
видами начинки» ( Рибак Л. В. – майстер виробничого навчання ); 

- позаурочний захід викладача Тимченко С.А. на тему: «Нове в 
виробництві продовольчих товарів»; 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Педагогічні праівники ліцею Калюжна Л.М., Грінченко О.І., Горобець Л.В. 
виступили на обласних Батишевських читаннях «Від гуманної педагогіки 
В.Сухомлинського – до професійної педагогіки С.Батишева» та ліцейних 
педагогічні читаннях на тему «Спадщина відомих педагогів. Ідеї С.Я. 
Батишева і сьогодення» з доповідями на теми «Проблема поєднання 
професійного навчання з виробничо працею в ПТНЗ у спадщині академіка 
С.Батишева», «Методи виробничого навчання в працях С. Батишева і 
сьогодення», «Гуманна педагогіка В.Сухомлинського в організації виховної 
робот из учнями ПТНЗ».  
На засіданні педагогічної вітальні «Я ніколи в житті не належав собі» 
методистом Блідар І.М., бібліотекарем Гордієнко Л.М., викладачами 
Грінченко О.І., ДанекоВ.В., керівником фізичної культури Щетиною А.М., 
майстрами виробничого навчання Ткаченко Г.М., Гонсалес В.С., 
Москаленко В.С., Рибак Л.В. була віддана пам'ять творчості та 
педагогічним надбанням Великого земляка: гуманній педагогіці 
В.Сухомлинського в організації виховної роботи з учнями ПТНЗ; ролі 



класного керівника у формуванні учнівського колективу; фізичному 
вихованню; виховання книгою; красі праці; впровадженню досвіду 
В.О.Сухомлинського в навчально-виховному процесі на заняттях 
виробничого навчання.  
На теоретичному семінарі з використанням ІКТ  “Педагогічна 
майстерність вчителя” заступник директора з НВР Алєксеєвець В.С. 
ознайомила колег з творчістю видатного педагога А.С.Макаренка з 
демонстрацією фільма“Педагогічна  поема”. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
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 молодого майстра, молодого викладача,  
інноваційних педагогічних технологій, ППД та школи голів методичних 
комісій забезпечила ріст педагогічної майстерності майстрів виробничого 
навчання та викладачів, сприяла пропаганді та впровадженню 
інноваційних педагогічних та виробничих технологій. 



Своєрідним підсумком роботи педпрацівників ліцею стала підготовка та 
участь в обласній виставці - ярмарку "Становлення та перспективи розвитку 
професійно-технічної освіти Кіровоградщини».                                                                                       
Ми були найкращими:    

- Демонстрація моделей зачісок «Парад зачісок» (майстри виробничого 
навчання з професії «Перукар», учні ліцею)  

- Колекція брендових зачісок «SMART STUF» молодіжний стиль (майстер 
в/н Горобець Л.В., учні групи ПРМ-7; Візаж: викладач  Данеко В.В.);  

- Виставка-продаж: Великодній калейдоскоп «Із торжеством святої Пасхи» 
(члени методичної комісії торговельно-комерційної діяльності);  

- Майстер-класи «Пасхальний кошик», «Пасхальний віночок»,«Міні-
кошик «Малятко» (майстри виробничого навчання професії 
«Продавець» Ткаченко Г.М., Гонсалес Ю.С., практичний психолог 
Сєлєткова Н.В.);                                                                                                                            
- Майстер-клас «Пасхальне фондю» (майстри виробничого навчання 
професії «Кухар» Коржавіна О.В., Матюха Ю.В.);                                                                    
- Майстер-клас  «Приготування лазаньї з овочевою начинкою» (майстер 
виробничого навчання професії «Кухар»  Климочко І.М.);                                                                                                                             
- Майстер-клас «Казкові мрії» (по приготуванню виробів з прісного, 
солоного тіста)  (майстер виробничого навчання професії «Кухар» 
Шкуренко С.О.);                                                                                                                                                      
- Майстер-клас «Приготування рулету з маком «Хризантема» (майстер 
виробничого навчання професії «Кухар» Рибак Л.В.);                                   

- Майстер-клас «Сучасні виробничі технології в манікюрі» (майстер 
виробничого навчання Горобець Л.В., учні групи ПРМ-3);                                                                                                                                            
-  Майстер-клас «Fashion- face-apt» - модне обличчя (майстер 
виробничого навчання професії «Перукар (перукар-модельєр». Візажист. 
Візажис -стиліст» Забабуріна О.В., учні групи ПРВ-8);                                   
- Майстер-клас «Інновації в зачісках з елементами плетіння» (майстер 
виробничого навчання професії «Перукар (перукар-модельєр)» Чорна 
М.Ю.);  

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Наслідками такої роботи стали: показники навчальних досягнень учнів, 
атестація педагогічних працівників, значно поліпшилась матеріально-технічна 
база ліцею. 

Головне в навчанні – зацікавленість учнів, їх захоплення професією, 
предметом.  Викладач, майстер виробничого навчання ліцею в сучасних 
умовах просто зобов'язаний зробити все, щоб учні приходили в навчальний 
заклад з бажанням вчитися. Саме тому в ліцеї функціонують сучасні навчальні 
кабінети «Матеріалознавства», “Перукарської справи”, “Перукарської і 
візажної справи”,  майстерня візажної справи та гриму, які поєднують 
незвичність оформлення інтер'єру з інноваційним вивченням предмету. На 
базі кабінетів, майстерень  проходить підготовка та проведення  обласних 
секцій та семінарів-практикумів, майстер-класів з показом інноваційних 
виробничих технологій, предметних тижнів, захист творчих проектів учнів. 
Планування процесу професійно-теоретичної та професійно-практичної 
підготовки забезпечує умови для його раціональної організації, своєчасного і 
повного виконання планів і програм, завчасної і ретельної підготовки майстра 
в/н, викладача до уроків.  

Матеріально-технічна база ліцею поповнилась сучасним обладнанням, 
меблями: шафами, письмовими та комп’ютерними столами в навчальні 
кабінети, майстерні та кабінет психологів. Придбано 3 комп’ютера, 3 
принтера, інтерактивна дошка, 2 ноутбука. 

В майстерні перукарів придбано: сучасну мийку, тролес, гелеві лампи;  
замінено: сучасні робочі місця перукаря, перукарські крісла. 

Кухню-лабораторію з дегустаційним залом оснащено: пекарською 
шафою, кухонним посудом та інвентарем. 
         В магазині-майстерні організовані сучасні робочі місця для продавців, 
встановлений касовий апарат «Експотрейд». 

    



 
 
 
 
 
 

 
 
Замінені вікна на склопакети в майстернях та навчальних кабінетах, 

проведена повна заміна опалювальної  системи навчального корпусу №1, 
частково відремонтовано покрівлю.  

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 – 4; 
педагогічне звання «майстер першої категорії» - 3; 
педагогічне звання «майстер другої категорії» - 1; 

 
Якісний  склад 

керівних та педагогічних працівників ДНЗ»Кіровоградський професійний 
ліцей сфери послуг» на 15  жовтня  2012 року 

 
№ 
п/п 

Посада Депу-
тати 
місцев
их рад 

Мають Мають відомчі нагороди 
держав-
ні 
нагороди 

почесні 
звання 

Нагрудні знаки Почесна 
грамота 
МОН 

Відмінник 
освіти 

“А.С. 
Макаренко” 

“І.Г. 
Ткаченко“ 

1 Директори - - - 1 - - - 
2 Заступники 

директорів 
- - - 1 - - - 

3 Старші 
майстри 

- - - - - - 1 

4 Практичні - - - - - - - 



психологи 
5 Соціальні 

педагоги 
- - - - - - - 

6 Викладачі - - - 3 - - - 
 в т.ч. 

проф. підгот. 
- - - 2 - - - 

7 Майстри в/н - - - - - - 1 
8 Методисти - - - - - - - 
9 Вихователі - - - - - - - 
10 Керівники 

фізичного 
виховання 

- - - - - - - 

11 Керівники 
гуртків 

- - - - - - - 

 Всього - - - 5 - - 2 
 

 
ВІДОМОСТІ 

щодо забезпечення ДНЗ»Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» 
педагогічними працівниками  у  2012/2013  навчальному році 

 
№ з/п  

Якісний склад 
 
Кількість 

1 
 

Фактична чисельність педпрацівників 
 

46 
2 

 

Мають  освіту: 
 

 

  ІІІ-ІУ рівень акредитації, з них: 
 

повну вищу 
 

39 

 

базову вищу 1 

 
 

І-ІІ рівень акредитації (неповна вища) 
 

5 
 

                        

Професійно-технічну 
 

1 
 

 

Повну загальну середню 
 

- 
3 

 

Мають кваліфікаційні категорії: 
 

30 
 Спеціаліст 9 
 ІІ категорія 3 
 І категорія 6 
 Вища категорія 12 
4 

 

Мають педагогічні звання: 
 

12 
 Старший викладач 4 
 Викладач-методист 3 
 майстер виробничого навчання                

   ІІ  категорії 
1 

 майстер виробничого навчання                 
  І категорії 

4 

 
В 2012-2013 році згідно плану-графіку підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників Кіровоградського професійного ліцею сфери послуг 
на 2013 рік в обласному  інституті  післядипломної  педагогічної  освіти 
імені Василя Сухомлинського пройшли курси: 



Данеко В.В. - учитель економіки (28.01-08.02.2013); 
Алексеєвець В.С. - учитель історії та правознавства (10.06-21.06) 
Грінченко О.І. - учитель  предмета “Захист Вітчизни” (10.06-21.06) 
Торяник В.Є. - учитель  предмета “Захист Вітчизни” (10.06-21.06);               
у  Центральному  інституті  післядипломної педагогічної освіти 
Університету менеджменту освіти АПН України – директор ліцею Снєжко 
Людмила Олексіївна; заступник директора з НВР Артеменко А.І. 
в  інституті  післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників 
(м. Донецьк)  - старший майстер Чудінович Т.Д.; 
на базі профільних ПТНЗ України  - Львівському вищому професійному 
училищі ресторанного сервісу  та туризму – майстер виробничого навчання 
Коржавіна О.В. 
По підсумкам атестації педагогічних працівників у 2012-2013 року: 
Горобець Л.В., майстру виробничого навчання, встановлено посадовий оклад  
згідно 11 тарифному розряду; 
Сорочан Т.В., майстру виробничого навчання, встановлено посадовий оклад  
згідно 10 тарифному розряду; 
Коржавіній О.В., майстру виробничого навчання, підтверджено раніше 
встановлений посадовий оклад згідно 10 тарифному розряду, присвоєно 
педагогічне звання «майстер виробничого навчання першої категорії»; 
Блідар І.М., методисту ліцею, підтверджено кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії»; 
Сєлєтковій Н.В., практичному психологу, присвоєно кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст другої категорії». 
В 2012-2013 році в ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг 
функціонували 16 навчальних груп, у яких  навчалися 370 учнів: ТУ-244, 
СПТУ-68, ПТУ-58. 
План державного замовлення 270 учнів, а фактично прийом склав 250 або 
93%. 
 План державного замовлення з підготовки робітничих кадрів  

у Кіровоградському професійному ліцеї сфери послуг на 2013 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не була набрана група за професією «Продавець продовольчих товарів». 
Агент з постачання». Причиною є те, що не всі підприємства торгівлі 
працевлаштовують робітників за професією «Агент з постачання», тому що в 
мережі маркетів є посади менеджерів з торгівлі. 
Тому ці прорахунки будуть враховані при підготовці проекту плану 
держзамовлення на наступний рік. 

В той же час, була відкрита нова професія «Перукар (перукар-модельєр). 
Педикюрник». Прийом на цю професію склав 25 учнів. 
Враховуючи вищезазначене, будуть розроблені заходи підвищення 
ефективності профорієнтаційної роботи. Випуск склав 177 учнів. 

ДКА пройшла організовано, якість знань і умінь в цілому співпадають з 
річними оцінками. Під час державної кваліфікаційної атестації працювали три 
державні кваліфікаційні комісії, які очолювали представники базових 
підприємств: Конєва Вікторія Анатоліївна – керуючий кафе «Старий город» 
для професії «Кухар»; 
Мікуляк Жанетта Олександрівна – заступник директора по персоналу ДП 
«Гарантія-Маркет» для професії «Продавець продовольчих товарів. 
Контролер-касир»; 

№ 
з/
п 

Найменування 
професії (відповідно  

до ліцензій) 

Ліценз
ований 
обсяг 

Термін 
навчан

ня 

  Держзамовлення          Фактично прийнято 

СПТУ 
(кількість) 

ТУ 
(кількість) 

СПТУ 
(кількість) 

ТУ 
(кількіст

ь) 
 Сфера 

обслуговування: 
1 5141 Перукар 

(перукар-модельєр). 
 

180 
 

1 
  

60 
  

46 
2 5141 Перукар 

(перукар-модельєр). 
5141 Манікюрник 

 
 

60 

 
 

3 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

28 
3 5141 Перукар 

(перукар-модельєр). 
5141 Візажист. 
Візажист-стиліст. 

 
 
 

30 

 
 
 

1,5 

  
 
 

30 

  
 
 

29 
4 5141 Перукар 

(перукар-модельєр). 
5141 Педикюрник  

 
 

30 

 
 

1,5 

 
 
 

 
 
 

  
 

25 

 Громадське 
харчування: 

5 5122 Кухар  90 2,8,  1,5 30 30 28 29 
 Торговельно-

комерційна 
діяльність: 

6 5220 Продавець 
продовольчих товарів. 
4211 Контролер-касир 

 
 

30 

 
 

1,5 

  
 

30 

  
 

25 
7 5220 Продавець 

продовольчих товарів. 
4131 Агент з 
постачання. 

 
 

30 

 
 

1,5 

  
 

30 

  
 
0 

 Всього: 450                         60            210 68 182 
Разом  270 250 



Ковальова Ангеліна Семенівна – голова Центру перукарів Кіровоградщини 
для професій: «Перукар(перукар-модельєр); 
«Перукар(перукар-модельєр). Манікюрник. 
«Перукар(перукар-модельєр). Педикюрник. 
«Перукар(перукар-модельєр). Візажист. Візажист-стиліст. 
Дипломні роботи учнів були змістовні, охайні, технологічно грамотні, 
оформлені з врахуванням новітніх технологій. 
 
                             
                             Випущено всього: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ УЧНІВ 
ДНЗ “Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг” 
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1  Перукар 
(перукар-модельєр)  

44  40  6  23  8  4,5  13  7  23  13  6  44  100    

2  Перукар(перукар-
модельєр).  
Манікюрник  

53  53  4  30  5  3  24  13,5  24  13,5   53  100    

3  Перукар 
(перукар-
модельєр).  
Візажист.Візажист-
стиліст  

18  18  5  10  3  2  8  4,5  7  4   18  100    

4  Продавець 
продовольчих 
товарів.Конт  
ролер-касир  

16  16  5  9  1  0,5  7  4  8  4,5   16  100    

5  Кухар  44  42  1  24  7  4  23  13  14  8  3  44  100    

     177 

Отримали свідоцтва Отримали дипломи В т.ч. з відзнакою 

8  (4%) 169  (96%) 21  (11%) 



6  Продавець 
продовольчих 
товарів  

2  -  -  -  2  1  -      2  100    

 Всього 177  169  21  96  26  15  75  42  76  43  9  177  100    
  
Із 177 випускників працевлаштовано 176 осіб на підприємствах торгівлі, 
сфери обслуговування та громадського харчування, 1 випускник призваний до 
збройних сил України. Такі позитивні результати зумовлені головним чином, 
рівнем компетенції викладачів, майстрів виробничого навчання.  

Робочі навчальні плани і програми виконані повністю. 
Аналіз моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів перевідних 
груп показав, що їх успішність відповідає вимогам Державних стандартів 
ПТО, відповідно до яких здійснюється навчально-виробничий процес в ліцеї: 
високий рівень – 47 учнів – 20%, середній – 107 – 44%, достатній – 87 – 36%. 
Учнів з низьким рівнем знань та не атестованих немає, що є значним 
досягненням порівняно з минулим роком.                                                                                          
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. 
немає, що є значним досягненням порівняно з минулим роком.                                                                                          
З 1 вересня 2012 року в ліцеї розпочата підготовка кваліфікованих робітників 
на базі базової загальної середньої освіти з наданням повної загальної 
середньої освіти за професіями: 

- Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник – термін навчання – 3 роки; 
- Кухар – термін навчання – 2 роки 8 місяців. 
Також здійснюється  підготовка кваліфікованих робітників за новою професією 
«Перукар (перукар-модельєр). Педикюрник.  
Відповідно до ДСПТО з професії «Педикюрник» було розроблено та 
впроваджено в навчально-виробничий процес робочі навчальні плани, 
програми, поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт, 
створена матеріально-технічна база для цієї професії. 

Протягом навчального року відраховано 11 учнів за причинами: 
5 - за власним бажанням; 
2- переведення в інші ПТНЗ; 
2 – за станом здоров’я; 
2 – за порушення навчальної дисципліни. 
Переважна більшість відрахованих, це учні, які навчаються на базі 11 

класів груп: К-14 (професія «Кухар», майстер в/н Коржавіна О.В.),   ПР-1 ( 
професія «Перукар(перукар-модельєр)», майстер в/н Вінницька В.П.), ПРП-9 
професія «Перукар(перукар-модельєр)». Педикюрник , майстер виробничого 
навчання Чорна М.Ю. 

 



Без  відрахувань працювали майстри виробничого навчання та класні 
керівники груп ПРМ-3 (Горобець Л.В., Грінченко О.І.), К-13 (Рибак Л.В., Шут 
Г.В.), ПРМ-6 (Смоквіна О.М.). 

В порівнянні з минулим роком кількість відрахованих зменшилась 
майже вдвічі, але цього недостатньо, майстрам в/н, класним керівникам 
потрібно для збереження контингенту знаходити різноманітні важелі, залучати 
батьківські комітети груп, ліцею, органи самоврядування, співпрацювати з 
районними службами у справі дітей.                                                                                                   

Станом на 1 вересня 2012 року контингент учнів складав 370 осіб, із 
них: ТУ-244, СПТУ-68, ПТУ-58. 

Переважна більшість відрахованих, це учні, які навчаються на базі 11 
класів груп: К-14 (професія «Кухар», майстер в/н Коржавіна О.В.),   ПР-1 ( 
професія «Перукар(перукар-модельєр)», майстер в/н Вінницька В.П.), ПРП-9 
професія «Перукар(перукар-модельєр)». Педикюрник , майстер виробничого 
навчання Чорна М.Ю. 

Без  відрахувань працювали майстри виробничого навчання та класні 
керівники груп ПРМ-3 (Горобець Л.В., Грінченко О.І.), К-13 (Рибак Л.В., Шут 
Г.В.), ПРМ-6 (Смоквіна О.М.). 

В порівнянні з минулим роком кількість відрахованих зменшилась 
майже вдвічі, але цього недостатньо, майстрам в/н, класним керівникам 
потрібно для збереження контингенту знаходити різноманітні важелі, залучати 
батьківські комітети груп, ліцею, органи самоврядування, співпрацювати з 
районними службами у справі дітей.                                                                                                   

Організація внутрішнього контролю в ліцеї здійснюється відповідно до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006р. № 418 та плану 
роботи на навчальний рік, яким охоплено всі напрямки роботи.  

Планово-прогностична, організаційно-виконавча та контрольно-
аналітична функції управління навчальним закладом реалізуються через 
планування, управління та аналіз процесу життєдіяльності навчального 
закладу і представлені річним планом роботи на поточний навчальний рік, 
який обговорюється і затверджується педагогічною радою. Планування носить 
системний, обґрунтований характер. 

З метою виконання плану роботи училища на навчальний рік видаються 
управлінські накази:  

• Про закріплення майстрів виробничого навчання за навчальними 
групами, зав. майстернями, головами методичних комісій, класними 
керівниками, про перевірку письмових робіт  до 2012-2013н.р., 
(03.09.2012 р.№28). 

• Про затвердження педагогічного навантаження на 2012-2013 н.р. 
(03.09.12 р. №79). 



• Про розподіл та затвердження консультацій на 2012-2013 н.р., 
(03.09.12 р. №80). 

• Про затвердження предметів, що вільно обираються учнями для їх 
вивчення в 2012-2013 н.р. (03.09.12 р. №81). 

• Про поділ групи на підгрупи при вивченні окремих предметів» 
(03.09.2012 р. №82). 

• Про затвердження кількості годин професійно-практичної підготовки 
майстрами виробничого навчання (03.09.2012 р. №83). 

• Про підсумки проведення І етапу обласного огляду-конкурсу на 
кращий кабінет професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ 
(03.09.2012 р.№ 86). 

• Про структуру методичної роботи з педагогічними працівниками 
ліцею у 2012-2013 н.р. (03.09.12 р. №87). 

• Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності серед майстрів в/н з професії «Кухар» 
(05.09.2012 р.№88). 

• Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності серед майстрів в/н з професії «Перукар» 
(05.09.12 р. №89) 

• Про проведення вхідного діагностування (14.09.12 р. №91) 
• Про підсумки другого етапу Всеукраїнського конкурсу професійної 

майстерності серед майстрів в/н ПТНЗ з професії «Кухар» (02.10.12 р. 
№97) 

• Про проведення в ліцеї творчих тижнів з професій торговельно-
комерційної діяльності, сфери обслуговування та громадського 
харчування (30.10.12 р. №110) 

• Про проведення І етапу Міжнародного конкурсу з української мови 
ім. П. Яцика у 2012-2013 н.р. (06.11.2012 р. №111) 

• Про роботу атестаційної комісії ліцею (08.11.12 р. №112). 
• Про проведення І етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

імені Т.Шевченка (12.11.2012 р. №113) 
• Про проведення зрізів навчальних досягнень учнів в групах І курсу з 

предметів професійно-теоретичної підготовки, загальноосвітньої  в 
2012-2013 н.р. (12. 11.12 р. №115, 29.11.2012 р. №119) 

• Про проведення та участь учнів ліцею в олімпіадах з базових 
дисциплін  (12.11.2012р. №116) 

• Про підсумки ІІІ етапу огляду-конкурсу на кращий кабінет 
професійно-теоретичної підготовки (20.11.2012р. №117). 

• Про проведення в ліцеї творчого тижня з предметів загальноосвітньої 
підготовки «Сучасному уроку – високу якість»  (29.11.2012 р. №120) 



• Про підсумки проведення І етапу обласного конкурсу на краще 
дидактичне забезпечення теми програми предметів професійно-
теоретичної підготовки (30.11.2012 р. №204-Д). 

• Про стан ведення журналів обліку професійно-практичної підготовки 
(30.11.12 р. №123) 

• Про проведення в ліцеї І-ІІ етапів ХІІ Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості (30.11.12 р. №124) 

• Про перевірку журналів професійно-теоретичної підготовки (30.11.12 
р. №125) 

• Про підсумки проведення в ліцеї творчих тижнів  (20.12.12 р. №131). 
• Про проведення в ліцеї методичного тижня  (24.12.12 р. №134). 
• Про проведення тематичних вивчень педагогічних працівників ліцею, 

які атестуються  (28.12.12 р. №132). 
• Про моніторинг працевлаштування випускників ліцею у 2012 році  

(28.12.12 р. №138). 
• Про здійснення контролю за проходженням виробничої практики 

учнями груп ПРМ-2, ПРМ-3, К-16 (29.12.12 р. №142). 
• Про підсумки проведення в ліцеї І-ІІ етапів ХІІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості (29.12.12 р. №143) 
• Про результати зрізів навчальних досягнень учнів в групах І курсу з 

предметів професійно-теоретичної підготовки, загальноосвітньої  в 
2012-2013 н.р. (29.12.2012 р. №144) та інш. 

Хід виконання плану розглядається на педагогічних радах (2 рази на 
семестр), інструктивно-методичних нарадах (щомісяця): 

В кінці навчального року проводиться аналіз виконання річного плану 
роботи з обговоренням кінцевих результатів з виданням відповідних наказів. 
Хід виконання наказів щотижня контролюється на адміністративних нарадах. 

Виконання плану контролю досягається також шляхом відвідування, 
аналізу уроків теоретичного та виробничого навчання, позакласних заходів, 
плануючої документації, журналів теоретичного та виробничого навчання 
тощо. В цьому році проведена перевірка 39 уроків.  В грудні перевірена 
навчально-плануюча документація педагогічних працівників. Двічі на семестр 
здійснена перевірка журналів обліку навчальної роботи.  

Така система контролю дозволяє охопити всі напрямки роботи училища, 
прослідкувати виконання навчальних планів та програм, аналізувати 
успішність з теоретичного та виробничого навчання і своєчасно приймати 
рішення. 

 
 

Організація та результативність загальноосвітньої підготовки 



З метою забезпечення конституційних прав України на повну загальну 
середню освіту адміністрація училища у своїй діяльності керується законами 
України:  «Про освіту» від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ, « Про загальну 
середню освіту» від 13.05.1999 року № 651-ХІV,  «Про мови …..» від 
28.10.1989 року №8312-11,  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
06.10.1998 року №163-ХІV;  указами Президента України: «Про  
Міжнародний  конкурс  з української мови імені Петра Яцика» від 09.11.2007 
року  №1078/2007, «Про  деякі  заходи  щодо піднесення ролі української 
мови» від 28.11.2007року №1155/2007, «Про Міжнародний мовно-
літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка» від 30.09.2010 року № 928/2010, «Про додаткові заходи щодо 
підвищення якості освіти в Україні» від  20.03.2008 року № 244/2008; 
постановами Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 року № 
244; наказами Міністерства освіти і науки України:  «Про затвердження 12-
бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 
середньої освіти» від 04.09.2000 року № 428/48, «Про затвердження Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 року № 
930, «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх 
навчальних закладів» від 20.07.2004 року № 601, «Про затвердження  
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних 
дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та 
конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 року № 305, переліком 
навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та 
спорту для використання в старшій школі у загальноосвітніх навчальних 
закладах; типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 
закладів; нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання; 
іншими актами законодавства в галузі освіти  у тому числі місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

У відповідності до Типової базисної структури навчальних планів для 
підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних 
закладах (наказ МОН України від 13 жовтня 2010 року №947) та вимог 
державних стандартів ПТО (наказ МОН України від 23 серпня 2006 року 
№632) в ліцеї розроблено та затверджено у встановленому порядку робочі 
навчальні плани і робочі навчальні програми. 

Робочі навчальні плани на 2012/2013 навчальний рік складено за 
Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів, 
затверджених наказом МОН України від 27.08.2010 року № 834. 

Комплект навчально-програмної документації з кожної професії 
розроблені та включають робочі навчальні плани і програми з 
пояснювальними записками з визначенням мети, змісту, форм організації 



навчального процесу та результатів навчання, поурочно-тематичне 
планування, плани роботи навчальних кабінетів і аудиторій; комплект 
нормативно-правових документів (освітня галузь).  

Робочі навчальні програми з загальноосвітніх дисциплін розроблені на 
основі Типових програм загальноосвітніх дисциплін для професійно-
технічних навчальних закладів України з урахуванням професійного 
спрямування, розглянуті на засіданнях методичних комісій та затверджені у 
відповідному порядку. 

Підготовку загальноосвітніх предметів здійснюють 18 педагогів, зокрема, 
9 викладачів (за основною посадою) та 9 педагогічних працівників ЗОШ №4 м. 
Кіровограда. Освітній рівень викладачів відповідає вимогам, визначеним 
нормативно-правовими актами в системі загальної середньої освіти. Серед 
зазначених педагогічних працівників:  

 вищу категорію мають - 8 викладачів (44%); 
 І категорію - 1 викладача (6 %); 
 ІІ категорію - 2 викладача (12%); 
 кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 7 викладачів (38 %).  
 Педагогічне звання «старший учитель» - 6 чоловік (30%). 
Для надання загальноосвітньої підготовки укладена угода між ліцеєм та 

ЗОШ №4 м. Кіровограда з метою проведення уроків з предметів хімія, фізика, 
інформатика на базі цієї школи у відповідних кабінетах, яких не вистачає в 
ліцеї.                                                                                                                                                     
За звітний період створено кабінет «Технології», придбано: 

- політичну карту світу; 
-  карти з Історії України – «Україна в І світовій війні»;  
- карти з всесвітньої історії – «Друга світова війна»; 
- підручники Ю.В. Уварова, П.Г.Пестушко «Географія», 10-11 клас; 
- І.Я.Щупак «Всесвітня Історія», 11 клас; 
- О.І. Пометун «Історія України», 11 клас. 

Аналіз навчальних досягнень учнів перевідних груп показав, що їх 
успішність відповідає вимогам Державних стандартів ПТО, відповідно до 
яких здійснюється навчально-виробничий процес в ліцеї.  

Ефективною та плідною була робота викладачів: Данеко В.В., 
Потапенко Т.О., Тимченко С.А., Шут Г.В., Найди Т.О., Грінченко О.І., 
Шептикіти Л.В., Щетини А.М., Панчул К.В., Буряк М.М., Пікущої Л.В., 
Шевченко Н.О., Скородід О.В., майстрів виробничого навчання Ткаченко 
Г.М., Рибак Л.В., Калюжної Л.М., Горобець Л.В., Смоквіної О.М., 
Коржавіної О.В.,Климочко І.М.,Вінницької В.П.Матюхи Ю.В., Гонсалес 
Ю.С., Забабуріної О.В. 



 Педагогічним колективом проводилась відповідна робота щодо 
виявлення та підтримки здібних і обдарованих учнів, їх самовизначення в 
професійному і творчому розвитку.  
 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., українська мова – викладачі Буряк 
М.М., Піскун О.М.). 
 Професійно-практична підготовка здійснювалась за Державними 
стандартами та робочими навчальними планами.  
    Основними завданнями   виробничої практики є адаптація учнів у 
конкретних виробничих умовах, закріплення теоретичних знань і наступне 
вдосконалення професійних умінь і навичок, оволодіння сучасною 
технологією та прогресивними методами виконання робіт у виробничих 
умовах, оволодіння досвідом передовиків і новаторів виробництва, освоєння 
встановлених норм виробітку, розвиток інтересу до своєї професії і прагнення 
до подальшого вдосконалення своєї кваліфікації, дисциплінує учнів, розвиває 
їх увагу, пам`ять, волю, технічне та творче мислення. 
Відповідно до укладених договорів учні ліцею проходили виробниче навчання 
та виробничу практику на підприємствах торгівлі: ДП «Фуршет-центр», ТОВ 
«Пріоритет», ТОВ «Прінт-імідж», виробничо-комерційній фірмі «Кесон», 
підприємстві споживчої кооперації «Дружба плюс»; 
сфери послуг: приватне підприємство «Ротава», перукарня «Барселона», МПП 
«Макон», ТОВ «Аркадія Сервіс», ТОВ «Смерічка», ТОВ «Камелія», ТОВ 
«Киянка»; громадського харчування: ТОВ «Рейкарц Котел Менеджмент», 
кафе «Асторія», кафе «Дежавю», кафе «Фонтан».                                                                                             
Літня виробнича практика учнів проходила в Дитячому оздоровчому центрі 
«Ласпі».        
         Педагогічні працівники та учні ліцею беруть активну участь в міських 
акціях: Дні міста, Дні боротьби зі СНІДом, налагодженні соціального 
партнерства з закладами Європи, надаємо перукарські послуги обласному 
шпиталю ветеранів Великої Вітчизняної війни, обслуговуванню дітей у 
дитячому притулку «Надія» і т.д. 
В 2012-2013 н.р. ліцеї проведена  робота щодо створення безпечних, 
нешкідливих умов проведення навчально-виховного процессу. 
 Заклад забезпечений нормативними документами державної, галузевої 
чинності з охорони праці, безпеки життєдіяльності (закони, положення, 
правила тощо). 
 Правила внутрішнього трудового розпорядку розглянуто на зборах 
трудового колективу та затверджено директором ліцею 1 вересня 2012 року. 



 Відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону праці» в ліцеї 
створено службу охорони праці, безпеки життєдіяльності (наказ від 23 березня 
2012 року  № 40). 
 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». 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. 

З метою забезпечення підготовки матеріально-технічної бази ліцею до 
сталої роботи в новому 2013-2014 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 Інструктивно-
методичних 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 08.07.2013 № 60). Робочою комісією 
здійснено перевірку готовності навчальних кабінетів, майстерень, 
лабораторій, спортивного та інших приміщень до нового навчального року та 
складено акти-дозволи на проведення занять і акт готовності ліцею до нового   
2013-2014 навчального року. За результатами проведених випробувань 
навчального спортивного обладнання, розміщеного в спортивному залі та 
майданчику 31 серпня 2013 року складені акти та оформлені акти –дозволи на 
проведення занять з фізичної культури.   

З метою забезпечення нормативних показників з охорони праці, 
покращення роботи по створенню безпечних умов праці та навчання, 
призначено відповідальних за охорону праці у структурних підрозділах ліцею 
та у кожному кабінеті, приміщенні (наказ від 12 серпня 2013 року № 64).  

Визначені відповідальні посадові особи з числа педагогічних 
працівників за організацію роботи в ліцеї з питань збереження життя і 
здоров’я учнів (наказ від  09 серпня 2013 року № 63). 

З метою обстеження технічного стану приміщень, інженерно-технічних 
комунікацій в закладі створено постійно діючу комісію (наказ від 12 липня               
2013 року № 62). Комісія двічі на рік (у квітні та жовтні) проводить 
обстеження та складає відповідні акти. За результатами обстеження 



розробляються плани-графіки проведення ремонтних робіт приміщень та 
інженерно-технічних комунікацій ліцею. 

Згідно наказу від 12.08.2013 року № 64 «Про проходження медичного 
огляду працівників» складений і затверджений графік проходження медичного 
огляду. 

В ліцеї створено постійно діючу комісію з перевірки знань працівників з 
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (наказ від 30 листопада  2012 
року               № 121). Протоколи засідання комісії, посвідчення про перевірку 
знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності членів комісії 
зберігаються у службі охорони праці. 

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» у квітні 2011 
року з працівниками ліцею (наказ від 30 березня 2011р № 30)  проведено 
планове навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Крім того з 10 по 
14 грудня 2012 року  проведено навчання та атестація з даного питання з 
новоприйнятими працівниками (наказ від 30 листопада  2012 року № 121). 

Згідно переліку, затвердженого наказом директора ліцею від 16 вересня 
2011 року  № 77 на всіх працівників закладу розроблені інструкції з охорони 
праці та інструкції з охорони праці для виконання певного виду робіт. 

До загальнорічного плану роботи ліцею на 2013-2014 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. 
 Розроблено та затверджено наказом директора від 07 лютого  2013 року 
№ 9  програму вступного інструктажу для працівників ліцею. 

Інструктажі з охорони праці проводяться: з працівниками ліцею – 
керівниками структурних підрозділів; з учнями – майстрами виробничого 
навчання, викладачами та реєструються в журналах встановленого зразка.  

В ліцеї ведуться журнали: реєстрації інструктажів, реєстрації інструкцій 
з охорони праці, реєстрації нещасних випадків на виробництві, реєстрації 
нещасних випадків з учнями, реєстрації нещасних випадків у побуті. Всі 
нещасні випадки, які сталися з працівниками та учнями закладу 
розслідуються. Матеріали розслідування та складені акти форми Н-Н, Н-5, Н-
1, НТ зберігаються у службі охорони праці. 

Щороку аналізується стан травматизму з учасниками навчально-
виховного процесу та виноситься для розгляду на засіданні педагогічної ради ( 
січень 2012 року, січня 2013 року). 

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.). 

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 2013 рік на суму 49,650 тис. 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). 

Всі приміщення закладу 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 2012 року  здійснено технічне 
обслуговування вогнегасників. 

27 червня  2013 року Електротехнічною лабораторією ПП 
«Котлосантехмонтаж» проведено перевірку опору ізоляції проводів та кабелів 
струморозподільчої мережі (протокол від 27.06.1013 №571),  вимірювання 
опору розтікання на основних заземлювачах, заземленнях магістралей і 
устаткування (протокол від 27.06.2013 №572), вимір петлі короткого 
замикання «фаза-нуль» (протокол від 27.06.2013 №573), На виконання 
зазначених заходів використано 1004  грн). 

У квітні  2013 року проведено навчання та перевірка знань з питань охорони 
праці електротехнічного та електротехнологічного персоналу ліцею з 
присвоєнням групи з електробезпеки (наказ від 02 квітня  2013 року                 
№ 39), результати занесено в журнал протоколів перевірки знань 
встановленого зразка. 

Фахівець з ОП пройшла навчання та перевірку знань у  ПП «Навчальний 
центр Будинок науки і техніки» і отримала ІІІ  групу допуску з електробезпеки 



(Посвідчення №190-9) від 19 квітня 2013 року), Відповідальний за 
електробезпеку пройшов навчання та перевірку знань у ПП «Навчальний 
центр Будинок науки і техніки» і отримав ІУ групу допуску з електробезпеки 
.(посвідчення № 190-10 від 19 квітня 2013 року ). 

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, які знаходяться у приміщеннях підвищеної 
небезпеки, лабораторіях, майстернях закладу. 

За результатами перевірок розробляються заходи та приймаються 
відповідні управлінські рішення щодо усунення виявлених порушень 
нормативних вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі. 

Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності розглядалося на 
педраді у  червні та листопаді 2012 року , у травні  2013 року , червні 2013 
року (рішення від 25 листопада       2012 року , , від 21 травня 2013 року та 
від 22 червня  2013 року). 

На підставі рішень педради визначено напрямки роботи щодо досягнення 
нормативних показників охорони праці, безпеки життєдіяльності в ДНЗ 
«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг». 

Копії річних, квартальних звітів з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності за 2011-2013 роки зберігаються в службі охорони праці, 
безпеки життєдіяльності ліцею. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


