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Звіт директора державного навчального закладу 

«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»  за 

2014 -2015 н.р. 
 

Навчально-виробнича робота ліцею була направлена на реалізацію 
програми  «Реформування і модернізація навчально-виробничого процесу в 

ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»», запропонованої 
заступником директора з НВР Данеко В.В.                         Актуальність 

проблеми бела зумовлена необхідністю адаптації системи  освіти та 
професійної підготовки фахівців до динамічних змін у сучасному 

глобалізованому світі.                                              Головна ціль – зробити наш 
ліцей найкращим закладом серед ПТНЗ області.                                                     

Ставились наступні задачі: 

1. З метою поліпшення навчального процесу в ліцеї створити методичну 

раду ліцею, до складу якої увійдуть досвідчені педагоги; 
2. Підвищити роль й реформувати роботу методичного кабінету ліцею, 

методичних комісій, шкіл технологічного зростання та системи 
наставництва; 

3. Педагогічним працівникам велику увагу приділити самоосвіті, якості 

підготовки до уроків  та викладанню предметів, використовуючи новітні 
педагогічні технології, форми і методи навчання; 

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

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

Як же наш колектив справився із запланованим? 

1. Реформували роботу методичних комісій, шкіл технологічного зростання 

та системи наставництва. 
2. Були розроблені  різноманітні за своїм змістом уроки, цікаві для учнів.  

3. Червоною ниткою крізь увесь навчально-виробничий процес проходило 
виховання учнів, часом забуваючи про підвищення пофесіональних 

якостей наших учнів. 

На майбутнє потрібно продовжити розпочату роботу, приділяючи велику 
увагу підвищенню якості знань, умінь і навиків учнів. Підвищити роль й 

реформувати роботу методичної ради та методичного кабінету ліцею.  
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Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері професійно-
технічної освіти та впровадження Державних стандартів ПТО 

На початку 2014-2015 навчального року для здійснення навчально-
виробничого процесу розроблені та затверджені робочі навчальні плани з 

урахування змін до Державних стандартів ПТО з наступних професій: 
Перукар (перукар-модельєр). Педикюрник (1,5 роки навчання);  Перукар 
(перукар-модельєр). Манікюрник (3 роки навчання) та Кухар (2,8 років 

навчання).  Відповідно до діючих робочих навчальних планів складений 
розклад занять (чисельник, знаменник, парні уроки).  Підібраний штат 

кваліфікованих викладачів та майстрів виробничого навчання. Розподілене 
педагогічне навантаження і проведена тарифікація. 

У І півріччі  2015 року організована підготовка документації та пройдена 
експертиза діяльності з метою продовження строку дії ліцензії з надання 

освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти за професіями: «Перукар 
(перукар-модельєр). Манікюрник», «Перукар (перукар-модельєр). 

Педикюрник», «Продавець продовольчих товарів. Контролер-касир» та 
«Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів». 

В ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» відкрито 9 
ліцензованих професій. 

Розпочата робота по впровадженню нових ДСТО ПТО з професій: 5220 

«Продавець продовольчих товарів», 5220 «Продавець непродовольчих товарів», 
4211 «Контролер-касир»,  розробці відповідної навчально-методичної 

документації. З метою розширення діяльності з надання освітніх послуг учням 
на основі базової загальної середньої освіти, були розроблені робочий 

навчальний план для підготовки кваліфікованих робітників з професії 
«Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів» 

терміном навчання 3 роки. 

Аналіз виконання державного замовлення 

Формування контингенту учнів здійснюється у відповідності до 
державного замовлення. На підставі моніторингу ринку праці щорічно 

уточнюються і визначаються перелік професій та план прийому на навчання, 
який погоджено з Кіровською районною у м. Кіровограді радою.                                                

План  прийому на 2014-2015 н.р.- 210 осіб станом на 1 вересня виконаний в 
повному обсязі. а з урахування продовження набору до 1 жовтня було прийнято 
ще 18 учнів. ДНЗ «Кіровограський професійний ліцей сфери послуг» виконав 

державне завмовлення на 122,7 %. 

 



При цьому в розрізі окремих професій залишився суттєвий недобір, а 
саме: з професії «Кухар»  прийнято 22 учня, а «Продавець продовольчих 

товарів. Контролер-касир» – 17 учнів. Аналіз показав, що на ринку освітні 
послуги з даних професій надають інші навчальні заклади такі, як ДНЗ 

«КПЛПО», ДНЗ «КПЛ ім. О.С.Єгорова», Кіровоградський комерційний 
технікум. Тому в наступному році, з метою виконання плану прийому, 
необхідно підвищити ефективність профорієнтаційної роботи. 

Аналіз збереження контингенту 

В 2014-2015 навчальному році в ДНЗ «Кіровоградський професійний 

ліцей сфери послуг» функціонували 17 навчальних груп, у яких  навчалися 454 
учня. 

Вибуло всього 209, з них випущено 190. Інтегровану професію отримали 
107 випускників.  

Випуск кваліфікованих робітників 

Назва професії Кількість учнів 

Перукар (перукар - модельєр) 35 

Перукар (перукар - модельєр). Педикюрник 26 

Перукар (перукар - модельєр). Візажист. Візажист – стиліст 30 

Перукар (перукар – модельєр). Манікюрник 28 

Продавець продовольчих товарів. Контролер касир 23 

Продавець продовольчих товарів 1 

Кухар 47 

Всього 190 

Отримали свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації  
- 8, дипломи – 182, з них з відзнакою – 39, що на 69,5% вище за минулий рік. 



 

 

Кількість учнів працевлаштованих -189, в тому числі в галузі торгівлі і 
громадського харчування – 71, сфери послуг -118. На військову службу 

призвана 1 учениця. 

Особливе занепокоєння викликає питання відрахування учнів. За 2014-

2015 н.р. відраховано 19 учнів. Майже одна начальна група. Рекордсменом 
стала група К-9 (Майстер в/н Шкуренко С.О., класний керівник Матюха Ю.В.). 

Відрахування контингенту учнів 

Група 
Вибуло учнів 

всього 

В тому числі  

Переведено в 

інші ПТНЗ  

За власним 

бажанням  

За іншими 

причинами 

 

Відраховані за 

порушення правил 

внутрішнього 

розпорядку 

ПРМ-1 1 1    

ПРМ-2      

ПРМ-3 1  1   

ПРМ-4 2 2    

ПРВ-5       

ПРВ-6       

ПРМ-7      

ПР-8       

К-9  6 3   3 

К-10      

ДК-11  3  1  2 

ДК-12       



ПРП-13       

ПРП-14  2  1  1 

К-15 3  3   

К-16      

К-17 1 1    

Всього 19 7 6  6 

 

Висновок: якщо учні не відвідують заняття, шукають інший навчальний 
заклад чи повертають до школи, значить їм не цікаво в нашому навчальному 

закладі.  Потрібно іще більше приділяти увагу дітям, які щойно закінчили 9 
класів і потрапили в іншу атмосферу. Це обов’язок як майстра виробничого 

навчання і класного керівника так і психологів. 

На кінець навчального року перехідний контингент склав 245 учнів. 

Для Державної служби зайнятості підготовлено та випущено  86 

слухачів , з них 34 слухача за професією «Продавець продовольчих товарів» та 

52 слухачів за професією  «Перукар (перукар-модельєр)». На даний момент 

готується до випуску 15 слухачів – майбутніх перукарів. До речі, були 

підготовлені матеріали для участі в тендері, що проводився Державною 

службою зайнятості, в якому ми стали переможцями в наданні освітніх послуг з 

перепідготовки кадрів саме з цих професій. В перспективі будемо приймати 

участь в тендері з професій «Манікюрник і педикюрник» 

Аналіз результатів державних кваліфікаційних атестацій та випуску 

У відповідності з ст.26 Закону України «Про професійно-технічну 
освіту», наказу Міністерства праці і Міністерства освіти України від 31.12.1999 

року №201/469 «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та 
присвоєння кваліфікації особам, що здобувають професійно-технічну освіту», 

«Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-



технічних навчальних закладах» у січні, квітні та червні 2015 року була 
проведена державна кваліфікаційна атестація. 

 Результати показали наступне: 

№ 

з/п 

 

 

Навчальна 

група 
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І рівень II рівень III рівень  IV рівень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  ПРП-13 - - - - - 2 3 5 2 7 7 - - 92.3 

2.  ПРВ-5 - - - - 1 - 1 4 7 7 5 5 - 96.7 

3.  ДК-12 - - -  - - 3 4 4 4 8 - - 100 

4.  К-16 - - - - - - - 2 3 5 10 - - 100 

5.  К-10 - - - - - - - 1 4 7 11 2 - 100 

6.  ПРМ-7 - - - - 1 1 1 3 1 11 10 - - 92,9 

7.  ПР-8 - - - - - 1 5 9 6 7 2 - - 96,7 

               Аналіз результатів державних підсумкових атестацій 

З метою організованого проведення державної підсумкової атестації в 

групах К-10 та ПРМ-7 був виданий наказ № 75 від 04 вересня 2014 року «Про 
проведення ДПА у 2014/2015 н.р.», в якому були створенні і затвердженні 

державна атестаційна комісія та апеляційна комісія з української мови, 
математики та хімії, визначенні та  забезпеченні умови для їх роботи; 

затверджений графік проведення ДПА, в тому числі й консультацій.                                                                                                      
Питання щодо організації державної підсумкової атестації розглядалось на 

нараді при директорові 08.09.2014 року.                                                                                                                                                                                
З наказом та «Планом заходів, щодо підготовки та проведення державної 

підсумкової атестації у 2014/2015 н.р.»,  педагогічний колектив був 
ознайомлений на інструктивно-методичній нараді 30.09.2014 року.                                                                                                                                                             

Крім інструкційно-методичних нарад при заступнику директора з НВР були 
проведені засідання методичних комісій суспільно-гуманітарної та 

природничо-математичної підготовок, де були розглянуті питання щодо 
підготовки й проведення державної підсумкової атестації (протокол № 4 від 
03.11.20144 року та протокол №4 від 27.10.2014 року відповідно).                                                                                   

Педагоги були ознайомлені з нормативно-правовими й інструктивно-
методичними матеріалами, а саме: 



 Положення про державну атестацію учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів (наказ МОНУ від 21.12.09 р № 1151),  

 Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів; 

 Інструкції про звільнення від проходження ДПА учнів (вихованців) 

загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я (наказ МОН 
України № 72/78 від 01.02.2013 року); 

 Листа МОН України № 1/9-115 від 14.02.2014 року  «Про порядок 

закінчення навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 
навчальному році». 

 Наказом МОН України «Про проведення державної підсумкової 
атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 

2014/2015 навчальному році» від 20.02. 2015  № 192. 
Проведення державної підсумкової атестації виявило наступні 

результати: 

№ 
з/п 

 

Предмет 

Кількість 
учнів на 

кінець 
навча-
льного 

року, курс 

Рівні навчальних досягнень Кількість 
учнів, що 

не 
складали 

державну 
підсумко

ву 

атестацію 
(причина

) 

Якість 

навчання 

(у %) 

І рівень II рівень III рівень IV рівень 
на 

кінець 

І курсу 

за 
результат

ами ДПА 

1. Українська  
мова 

53 - 29 19 5 - 30,2% 45,3% 

2. Математика 53 1 37 14 1 - 9,4% 28,3% 

3. Хімія 53 4 34 12 3 - 1,9% 28,3% 

 

Аналіз показав, що учні засвоїли математику і хімію на 28,3%, тобто на 
середньому рівні. Тому, потрібно проводити моніторинг якості знань учнів, 

починаючи з вхідного діагностування, з метою виявлення прогалин в знаннях, 
отриманих в середній школі. Також, звернути увагу на стан викладання цих 

предметів, систематично проводячи додаткові індивідуальні консультації. 
 

У 2014-2015 н.р. науково-методична робота в ліцеї була направлена на 
реалізацію єдиної науково-методичної проблеми : «Тенденції модернізації 
змісту професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки в умовах 

продуктивного навчання» через аспект «Формування технологічного 
потенціалу педпрацівників  як основи впровадження продуктивного навчання» .                                                                                                                                                                       

Виходячи з поставленої проблеми, пріоритетними  завданнями у 2014-2015 
році  стало формування професійних компетенцій педагогічних працівників 

стосовно впровадження   елементів  нової технології на  продуктивність  
педагогічного процесу в  закладі. 



 У зв’язку з цим, акценти методичної роботи були зосереджені на: 

 оновлення змісту професійно-технічної освіти шляхом впровадження 

нових державних стандартів, педагогічних, виробничих, методичних та 
виховних  інновацій; 

 застосування інноваційних технологій у забезпеченні становлення 
компетентнісного педпрацівника  ПТНЗ;  

 інформаційно-методичного забезпечення  усіх аспектів діяльності ПТНЗ;  

 впровадження сучасних досягнень науки і виробництва, Інтернет-
технологій, електронної освіти; 

 модернізації системи правового та превентивного виховання у закладі;  
 створення умов  для розвитку педагогічної майстерності, творчої 

ініціативи педпрацівників на основі систематичного моніторингу рівня їх 
професійної компетенції. 

 З метою формування необхідних фахових та психолого-педагогічних вмінь 
педагогічних працівників була організована робота 5 методичних комісій, які 

визначились та продуктивно працювали за обраними напрямками: 
МК торговельно-комерційної діяльності: «Продуктивна технологія  навчання 

як шлях забезпечення стійких знань, умінь і навичок при підготовці майбутніх 
робітників торгівлі»; 
МК сфери послуг: «Впровадження  продуктивної педагогічної технології як 

шлях забезпечення стійких знань та вмінь учнів»;  
МК громадського харчування: “Удосконалення проведення уроків професійної 

підготовки шляхом впровадження в  навчальний процес продуктивних методик 
навчання”;  

МК суспільно-гуманітарної підготовки:«Вдосконалення методики проведення 
уроків суспільно-гуманітарної підготовки  шляхом впровадження в навчальний 

процес  продуктивних методик навчання»:  
МК природничо-математичної підготовки: «Теоретичні засади технології 

продуктивного навчання як засіб розвитку ключових компетентностей 
педагогічних працівників з предметів природничо-математичної підготовки».  

Ефективно працювали 5 ліцейних шкіл, творчі групи, семінари-практикуми, 
круглі столи, майстер-класи і т.д.                                                                                                                                                          

Протягом 2014-2015 н.р. було проведено: 
- засідання школи педагогічної майстерності з проблем: «Продуктивна 
технологія навчання. Конструктор продуктивного уроку»,   «Чи вмієте ви 

створювати продукт?», «Головне про Prezi», «Хмарні технології в освіті»,          
« Фреймова модель подання знань як інтенсивна освітня технологія», «Освітня 

технологія Web- квест як засіб активізації навчальної діяльності учнів»; 
- засідання школи професійної адаптації педагога-початківця на тему: 

«Педагогічна майстерність і її основні елементи»; »; «Виховуємо на засадах 
добра» за спадщиною В.О.Сухомлинського) та ярмарок педагогічних ідей 

«Освітянські обрії педагогічних працівників ліцею»;  
- засідання школи голів МК «Продуктивність в роботі голів МК», «Портфоліо 

педагога та методичної комісії», «Від якісного планування – до продуктивної 
роботи»; 

- засідання авторської школи передового педагогічного досвіду з проблеми: 
«Методика проведення майстер-класів як засіб розвитку творчого потенціалу 



учнів-перукарів» (з досвіду роботи майстра виробничого навчання Калюжної 
Л.М.; 

- теоретичний семінар  «Сучасний урок – продуктивний урок»;  
- методичний тренінг «Продуктивний урок: знаю, вмію, можу навчити»; 

- технопарк «Створюємо портфоліо «Досьє успіху».                                                             
На базі ліцею проводились: 
- обласна школа  майстра-початківця на тему: «Документальний супровід 

професійно-практичної підготовки та методика організації уроків виробничого 
навчання», », на якій були присутні майстри виробничого навчання ПТНЗ 

області  зі стажем роботи до 1 року. Практичним етапом школи стало 
відвідування уроку виробничого навчання (структурний елемент «Вступний 

інструктаж», майстер в/н Калюжна Л.М.); 
- обласна школа голів методичних комісій  професійної підготовки з проблеми   

«Продуктивне  навчання як основа розвитку інноваційної особистості», в 
рамках якої відбулося: 

- презентація методичної  роботу закладу щодо упровадження продуктивного 
навчання (методист Блідар І.М.);  

- презентація роботи методичних комісій над вивченням і впровадження 
продуктивного навчання головами методичних комісій сфери послуг, 
торгівельно-комерційної діяльності, громадського харчування  (Калюжна Л.М., 

Шут Г.В, Найда Т.О.);  

 засідання динамічної творчої групи Intel- навчання для майбутнього. 

«Працюйте  в  Prezi. сom». Практична робота «Створюємо власний 

навчальний продукт» - компютерний клас; 
Педагогічні працівники ліцею взяли участь : 

 ліцейних  педагогічних читаннях: «Виховуємо на засадах добра» ( за 
спадщиною В.О.Сухомлинського) та ярмарок педагогічних ідей 

«Освітянські обрії педагогічних працівників ліцею» ;  

 ліцейних  педагогічних читаннях: «Трудове виховання як фактор 

формування  особистості в науковій спадщині Макаренка А.С. і 

Батишева С.Я.»; 

  обласних педагогічних читаннях «Педагогіка  С.Я.Батишева та 

І.Г.Ткаченка у діалозі  з сучасністю»; 

 обласному круглому столі «Педагоги-новатори:диваки чи вчителі з 

майбутнього»;  

 веб-ярмарку педагогічних ідей “Підвищення якості професійно-технічної 
освіти шляхом поширення інноваційних напрямів діяльності методичної 

комісії сфери послуг”. (Блідар І.М). 
Протягом 2014-2015 н.р. педагогічні працівники ліцею та учні наполегливо 

створювали власний професійно-теоретичний, загальноосвітній, навчально-
виробничий та навчально-виховний продукт. 

Проведені «тижні творчості» з професій:  
- торговельно-комерційної діяльності; 

-  громадського харчування; 
-  сфери послуг; 

- з предметів суспільно-гуманітарної підготовки; 



- з предметів природничо-математичної підготовки; 
- тиждень правових знань; 

-  з предмету «Фізична культура»; 
- з предмету «Педикюрна справа»; 

В рамках творчих тижнів проводився цілий ряд різноманітних конкурсів, 
виставок, олімпіад, відкритих уроків та позакласних заходів, майстер-
класів.                                                                                                                                                 

Проведено  8 відкритих уроків:                                                                               
Професійно-теоретичної підготовки: 2 

 урок з предмету «Педикюрна справа» на тему:  «Значення  масажу  стоп. 

Технологічна послідовність виконання масажу стоп ніг». (Потапенко 
Т.О.); 

 відеопрезентація уроку з предмету «Спеціальне малювання» , тема уроку: 
«Малювання волосся різного типу і фактури: локонів, хвиль»  (з 

використанням структурних елементів уроку за продуктивною 
технологією навчання)(Блідар І.М.)  

Професійно-практичної підготовки : 3 

 урок виробничого навчання (структурний елемент «Вступний 

інструктаж»), професія «Перукар», тема уроку: «Освоєння прийомів 

накручування довгого та подовженого волосся на бігуді з оформленням» 
(Калюжна Л.М.);                                          

  урок  виробничого навчання(структурний елемент «Вступний 

інструктаж»),  з теми: «Освоєння прийомів техніки моделювання форм 

губ» (Забабуріна О.В.).;  

 урок виробничого навчання (структурний елемент «Вступний 

інструктаж»), професія «Кухар», тема уроку: «Приготування котлетної 
маси з риби і приготування напівфабрикатів” (Шкуренко С.О.).  

  Загальноосвітньої  підготовки: 3 

 урок з предмету «Історія України» на тему: «Західноукраїнська Народна 

Республіка  – героїчна сторінка історії України» (Панчул К.В.).  

  урок з предмету «Світова література» на тему:  « М. Булгаков « Мастер і 
Маргарита» (Грінченко О.І.). 

 урок з предмету «Фізична культура» : «Баскетбол –штрафний кидок, 

ведення, передачі, кидки м‘яча в рухливих іграх та естафетах» (Щетина 
А.М.).       

9  семінарів-практикумів та майстер-класів:   
- майстер-клас “Сучасні технології фарбування та видалення фарби з 

волосся. (Калюжна Л.М.).  
- майстер-клас «Сучасне фарбування з техніки «амбре» (Забабуріна О.В.).  

- майстер-клас  “Впровадження регіонального компоненту та новітніх 
технологій по приготуванню Венського штруделя “ (Коржавіна О.В.). 

- майстер-клас «Новітні технологіЇ по приготуванню бісквітного рулету з 

збитими вершками та бананом» (Шкуренко С.О.); 

- майстер-клас «Формування млинців різними видами начинки» (Климочко 

І.М., Шкуренко С.О.); 



- майстер-клас «Сучасні технології по приготуванню млинців з різних 
видів борошна»  (Рибак Л.В). 

- майстер-клас «Впровадження регіонального компоненту та новітніх 
технологій по приготуванню запіканки з гарбуза» (Климочко І.М.). 

- майстер-клас по художньому оформленню подарункових наборів   до 
новорічних свят «Свято наближається….!» (Гонсалес Ю.С); 

- майстер-клас «Декоративне оформлення подарункових наборів 

«Український ренесанс» (Сєлєткова Н.В., Ткаченко Г.М..); 
Хочеться  відмітити найбільш продуктивні методичні заходи, які проводились 

в ліцеї :  
- семінар-практикум «Ефективні комунікації та піар-заходи засобами 

Інтернет»; 
- семінар-практикум «Сімейні цінності”; 

- психолого-педагогічні семінари з елементами тренінгових вправ : «Як 
зберегти нерви, коли життя – це суцільний стрес»; 

- всеукраїнська  агропромислова  виставка «АГРОЕКСПО-2014»; 
- ІХ Міжнародна акція “Ніч музеїв”; 

- фіналі  ІV Чемпіонату з колористики «ESTEL  COLOR»: конкурс 
«Комерційне фарбування», який відбувся у рамках ХІІІ Міжнародного 
фестивалю перукарського мистецтва, моди та дизайну «Кришталевий Янгол» 

(диплом фіналіста фестивалю); 
- надали перукарські послуги учасникам YІ Всеукраїнського конкурсу краси 

дівчат на інвалідних візках «Краса бех обмежень»; кухарі обслуговували свята 
«День землі», «День матері»; 

- загальноміський захід, присвячений Дню захисту дітей. 
Створені: 

- колекції стилізованих зачісок «Revolution  Ection» (за гранню можливості) 
 (Калюжна Л.М.), «Промені світла» (Забабуріна О.В),  «Креативні 

капелюшки» (Дейнеко М.А).  
Хочеться відмітити продуктивність в роботі методичних комісій, викладачів, 

майстрів виробничого навчання і успіхи в реалізації єдиної науково-
методичної проблеми ліцею.                                                                                                         

Це участь в 11-ох обласних конкурсах (серед педпрацівників, серед учнів):                                                                            
- конкурсі  на кращу методичну розробку уроку  виробничого навчання серед 
майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти 

(майстер в/н Калюжна Л.М.  нагороджена Дипломом 3-го ступеня);                                                                                                        
- І (ліцейний) етап  V Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської молоді імені Тараса Шевченка у 2014/2015 навчальному році;                                                                                                                 
- II етапі XY Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;                                                                       

- І етапі Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі».                                                                                                    
- II етапі Y Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Т.Шевченка;                                                                                                                                       
- І етапі конкурсу читців сонетів  Уільяма Шекспіра;                                                                                              

- Всеукраїнській природознавча гра «Геліантус»;                                                                                                  
- програмі «Кіровоградщина  читає Хеменгуея»;                                                                                                              

-  конкурсі «Снігова королева » ( 2 ІІ місця, 2 ІІІ місця);                                                                                                                                             
- І,ІІ етапах обласного конкурсу «Академія творчості» заступників 



директорів з навчально-виховної роботи (Алєксеєвець В.С. – 4 місце).                                                                                                                                          
- І етапі обласного конкурсу професійної майстерності серед методистів 

ПТНЗ «Методист – вчитель дорослих»;                                                                                                                                                                       
- І,ІІ,ІІІ етапах конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з 

професії «Перукар(перукар-модельєр)»;                                                                                                                                                                              
31 березня 2015 року на базі Олександрійського професійного аграрного 
ліцею відбувся обласний конкурс фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з 

професії «Перукар(перукар-модельєр)». Наш ДНЗ «Кіровоградський 
професійний ліцей сфери послуг» представляла учениця гр. ПРМ-7 
Федорченко Олена, яка виборола І місце і нагороджена дипломом першого 

ступеню.                                                                                                                                      

08-11 червня 2015 року на базі Державного навчального закладу «Запорізьке 
вище професійне училище сфери послуг» відбувся ІІІ етап Всеукраїнського 

конкурсу з професії «Перукар (перукар-модельєр)». В конкурсі взяли участь 
25 учасників – переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу, представники з  

кожної області України та міста Києва. Професійно-технічну освіту 
представляла учениця нашого ліцею Федорченко Олена.                                                   

Призового місця учениця так іне отримала, разм з тим за результатами 
теоретичного туру зайняла 6 місце.                                                                                                                                                  

Учениця групи К-9 за професією  «Кухар»  Тодавчич Олександра – 
фіналістка Всеукраїнського конкурсу відео проектів з подолання будь-яких 

форм насильства щодо дітей та просування прав людини і демократичного 

громадянства.                                                                                                                                                 
- огляді-конкурсі «Панорама творчих уроків – 2015» за темою «Я – віртуоз у 

викладанні предмета» Блідар І.М., Ткаченко Г.М.).                                                                                                                                            
-  майстер-класи з залученням представників підприємств – замовників 

кадрів,  фірм-виробників та їх торгових представників Ефективною була 
співпраця з    фірмою ESTEL:                                                                                                    

- семінар «Ексклюзивний блонд» (технолог Estel Professional Голікова Ірина;         
- семінар “Соlor OFF” (видалення фарби з волосся),  технолог фірми ESTEL  

Панкул Ганна на базі студії Олексія Сороки;                                                                      
- семінар «Екслюзивний блонд» (інноваційні способи фарбування волосся);                                                      

- ІІІ етап пів-фінал конкурсу «Снігова королева 2014 -2015»   в номінаціях  :                                                                                                                   
- вечірній образ на довгому волоссі;                                                                                                                          
- плетіння;                                                                                                                                                                   

- ексклюзивний фантазійний образ.                                                                                                                             
На базі студії  «ESTEL» пройшов І етап навчання ІV Всеукраїнського 

чемпіонату з колористики «ESTEL COLOR» в рамках ХІІІ Міжнародного 
фестивалю «Кришталевий Янгол»., І етап навчання пройшов  з 

відпрацюванням на моделі та виконала сучасне фарбування з техніки 
«амбре»;                                                                                                                                       

- семінар на тему «Фарбування волосся ESTEL Essex DELUXE»;                                             
Салоном «Кастелія» м. Кіровограда:                                                                                         

- семінар на тему «Техніка фарбування «Контраст».                                                                       
Фірмою «Acme-Professional»:                                                                                             

- семінар «Мистецтво кольору». 



          ДП «Рітейл-Вест» супермаркет «Фуршет»: 

 Робота на сучасному торговельному обладнанні: електронні ваги 

останнього покоління; 

 слайсери; 

 автоматичні машини по пакуванню продовольчих товарів стреч-плівкою 

харчовою (ПВХ); 

 вакуумно-пакувальні машини; 

 маркування товару етикет-пістолетами. 

Підприємство «Застава»:                                                                                                                                              

Вивчення та впровадження інноваційних виробничих технологій: 
використання ножів твердих сплавів, відпрацювання новітніх технологій при 
роботі з електрофрітюрницями різного типу.                                                                          

Ефективною та плідною була робота викладачів: Потапенко Т.О., 
Криворучко Ю.Ю., Стариченко В.М., Данилової Ю.Л., майстрів виробничого 

навчання Калюжної Л.М., Забабуріної О.В.                                                                                                                                                                 
Протягом навчального року на базі ліцею проведено 8 відкритих уроки, 8 

творчих тижні з професій, предметів; 16 відкритих позакласних заходів,; 
педпрацівники ліцею прийняли участь в 11 обласних конкурсах, 9  семінарах-

практикумах та майстер-класах, 5 методичних виставках, обласних 
педагогічних читаннях та круглому столі та випустили :                                                                                                                

1. Посібник з предмету «Педикюрна справа»  
( Тема програми №4: Сучасні технології по догляду за шкірою та нігтями на 

пальцях ніг». Тема уроку №29: Сучасні технології догляду за шкірою ніг та 
нігтями: рослинні засоби, аромотерапія, парафінотерапія, пілінг. Способи 

приготування розчинів та виконання робіт по догляду за шкірою ніг та 
нігтями). (Потапенко Т.О.). 
2. Посібник  для формування нових знань і навичок щодо використання сучасних  

IT -технологій  “Створюємо презентацію в Prezi” (Блідар І.М.).                                                                                                        
3. Робочий зошит для виконання ЛПР з предмету “Основи бухгалтерського 

обліку”.                                                                                                                                            
4. Збірник лекцій з предмету «Основи бухгалтерського обліку».                                                                                                                                       

5. Інформаційний дайджест для голів методичних комісій   “Головне про 
Prezi”.                                                                                                                                                

6. Інформаційно-методичний бюлетень“Технологія продуктивного навчання”.                                                    
7. Збірка віршів «Єдина у світі Земля, благословення Богом» (педагогічні 

працівники та учнів).  
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.  Такі позитивні результати 

зумовлені головним чином, рівнем компетенції викладачів, майстрів 
виробничого навчання.                                                                                                                      

 



Матеріально-технічна база ліцею поповнилась шафами для майстерень, 

перукарськими кріслами, стільцями, кріслом для педикюру, сучасною мийкою 

для миття голови, фенами, лампами ультрафіолетовими для нарощування 
гелевого манікюру, кухонним інвентарем, наборами столового посуду. 

Придбані меблі для кабінетів та навчальних майстерень: шафи, столи, тумби, 
комп’ютерні столи та сучасні комп’ютери, телевізор-плаза в навчальний 
кабінет. Замінені вікна на склопакети в майстернях перукарів, кабінеті №3, 

двері в магазині-майстерні, перукарнях.                                                                                                   
Проведений ремонт навчального кабінету №6 «Технологій та організації 

виробництва», кабінету №8 «Товарознавства».                                                                                                                                                                                        
 

В нашому колективі створені всі умови для постійного вдосконалення 
професійної компетентності творчої майстерності педагогів. Понад 70% 

педагогів мають високі педагогічні звання та категорії.                                                         
Серед них звання «викладач-методист» - 3;                                                                                                        

вищу кваліфікаційну категорію – 6;                                                                                                    
педагогічне звання «майстер першої категорії» - 5;                                                                        

педагогічне звання «майстер другої категорії» - 0;                                                                                            
В 2014-2015 н.р. атестації  підлягало 12 педпрацівників:                                                            
Підтвердили педагогічні звання та категорії:                                                                                              

Шут Г.В.- відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та присвоєному педагогічному званню «викладач-методист»;                                                              

Ткаченко Г.М.- відповідає раніше присвоєному педагогічному званню “майстер 
виробничого навчання першої категорії ”;                                                                                                            

Підвищили педагогічні звання та категорії:                                                                                     
Потапенко Т.О.- відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший 
викладач»;                                                                                                                               

Найда Т.О. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;                         
Калюжна Л.М. - присвоєно педагогічне звання “майстер виробничого навчання 

першої категорії”.  Викладачі Грінченко О.І., Щетина А.М., Панчул К.В., 
практичний психолог Чудінович Н.Г. підвищили кваліфікаційні категорії, 

Чудінович Т.Д. – підтвердила, майстри виробничого навчання Забабуріна О.В., 
Шкуренко С.О.,  підвищили посадові розряди.                                                         
Виконані плани-графіки підвищення кваліфікації педагогічних працівників:                                          

Стариченко В.М. (біологія, екологія), Криворучко Ю.Ю. (українська мова і 
література) Грінченко О.І. (світова література). Шептикіта Л.В. (фізична 

культура), Данилова Ю.Л. (інформатика) та план стажування майстрів 
виробничого навчання на виробництві – 3 майстрів в/н.: 

Шкуренко С.О.- Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу та 
туризму, Ткаченко Г.М. – Дніпродзержинський цент підготовки робітничих 

кадрів; Забабуріна О.В. – Чернігівське вище професійне училище сфери 
послуг. 

 
Виховна робота. 

Розбудова Української держави ставить на порядок денний надзвичайно 
важливе і невідкладне завдання виховання нового покоління, здатного не тільки 



осягнути загальнолюдський зміст сутності існування людини, а й творчо 
вирішувати їх згідно з духом часу. 

Головним завданням ліцею на 2015/2016 навчальний рік є національно-
патріотичне та громадянське виховання, яке спрямовується на залучення 

громадян до глибинних пластів національної культури і духовності, 
формування у учнів національних світоглядних позицій, ідей поглядів і 
переконань, розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального 

народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та 
заможної держави. 

Важливою умовою успіху діяльності навчального закладу є продуманий 
план виховної роботи, який базується на загальнопедагогічних принципах 
науковості, гуманізації виховання, культуровідповідності, демократизації 
життя учнівських колективів, народності, гармонізації сімейно-ліцейного 

виховання, оптимального поєднання словесно-інформаційних форм 
виховання з практичною діяльністю учнів, превентивності. 

Система навчально-виховної роботи з учнями ДНЗ «Кіровоградський 
професійний ліцей сфери послуг» створена за наступними напрямками: 

 Загально-організаційні заходи  
 Пізнавальна діяльність 
 Заходи з формування ціннісного ставлення до суспільства і держави 

 Заходи з формування ціннісного ставлення до сім'ї, родини, людей 
 Заходи з формування ціннісного ставлення до праці 

 Заходи з формування ціннісного ставлення до культури мистецтва 
 Заходи з формування ціннісного ставлення до природи 

 Заходи з формування ціннісного ставлення до себе 
 Учнівське самоврядування 

 Заходи по роботі з батьками 
 Соціальний захист учнів 

Джерелами плану виховної роботи навчального закладу є: документи 
Верховної Ради України; нормативні матеріали Міністерства освіти і науки 

України, Департаменту освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації ; 
методичні рекомендації; пропозиції педагогів, керівників гуртків, батьків, 

бібліотекаря; передовий педагогічний досвід інших навчальних закладів; 
науково-педагогічна та методична література; аналіз роботи навчального 
закладу за минулий рік. 

Перелік виховних заходів:  

 
 

 

№                                                                                         Число                                                                     
Учасники  

1. Скажи наркотикам "Ні"                                        24.09.2014 
2. Акція "Бескоштовний чай"                                 15.09.2014                                        
Максименко М.І.  група К-9 

                                                                                         26.09.2014 
3. «Серце віддаю дітям»                                           29.09.2014                                        Групи : 

ПРМ-1, ПРП-14 
4. Хутір Надія                                                                не помню                                         Групи : 

     Вересень 

  Жовтень 



К-9, ПРП-14, ПРМ-2... 
 
 

 
1. Тренінг «Я лідер».                                                 23.10.2014                                           Групи: 

Усі 
2.  Лекція «Виборче  
   законодавство України».                                      24.10.2014                                           Групи: 

ПРМ-1, ПРМ-3... 
3. І етап учнівської олімпіади  

    з хімії серед учнів 1-2 курса.                              27.10.2014                                           
Групи:ПРМ-1,ПРМ -2,ПРМ-4,ПР-8      
                                                                                                                                                      

Переможці:  
                                                                                                                                                      1 

курс - Бурмістрова О. 
                                                                                                                                                      2 
курс - Швай О. 

                                                                                                                                                      3 
курс - Мацола И. 

4. І етап учнівської олімпіади  
   з історії серед учнів 1-го курсу                            28.10.2014                                          
Групи:ПРМ-1,ПРМ -2,К-9, ПР-8 

                                                                                                                                                      
Переможці: 

                                                                                                                                                    1 місце                                                                                                                                                                 
Куріна Д. 
                                                                                                                                                    2 місце 

                                                                                                                                                               
Буну І. Бондаренка К. 

                                                                                                                                                    3 місце 
                                                                                                                                                                   
Бабичь Т. Хоренженко В.  

5. Відкритий урок з предмету                               28.10.2014                                            Група: 
ПРМ-2 

           «Історія України» 
6. Презедент органу                                                30.10.2014                                            Група: К-
9  

     «Республіка для душі»                                                                                                        
Максименко М.І. 

7.Ліцей має талант                                                  30.102014                                              Групи: 
К-9,ПРМ-1,ПРП-14,К-17.. 
                                                                                                                                                       

Переможці: 
                                                                                                                                                       1 

місце - Група К-9 
                                                                                                                                                       2 
місце- Група ПРМ-1 

                                                                                                                                                       3 
місце - Група ПРП-14 

8. Толерантність, як                                                                                                                               Група:ПРМ-8 

     основа сучасного світу! 

 

 Листопад 



 

                                                                                                             
1. «Співочий голос ліцею»                                       10.11.2014                              Групи:ПРП-14, 

ПРМ-4, ПРМ-6, К-9... 
                                                                                                                                          Переможці: 

                                                                                                                                          1 місце - 
Тарасенко А. 
                                                                                                                                          2 місце - 

Віхтоденко М. 
                                                                                                                                          3 місце - 

Щербина А. 
2. 1 етап ХV Міжнародного конкурсу 
   з української мови імені Петра Яцика.               10.11.2014                            Групи:ПРМ -1,ПРМ-

2,ПРМ-4,К-17 

                                                                                                                                          Переможці: 

                                                                                                                                         1 місце - 
Александрова Л. 
3. Спортивно–патріотичне свято  

   «Ми нащадки козаків».                                          13.11.2014                            Групи: К-9, К-15 
                                                                                                                                         Переможці: 

                                                                                                                                         1 місце - 
Група К-15 
                                                                                                                                         2 місце - 

Група К-9 
4.  ESTEL                                                                         18.11.2014                            
І місце – авторська робота учениці гр. ПРМ-2 Бурмістрової Олександри в номінації плетіння 

- «Аеро»; 
ІІ місце – авторська робота учениці гр. ПРВ-5 Тріфонової Анастасії в номінац ії вечірня 

зачіска - «Натхнення»; 
ІІІ місце - авторська робота учениці гр.ПРМ-3 Доманішевської Антоніни в номінації 
фантазійний образ 

«Зимова ніжність»; 
ІІІ місце – авторська робота учениці гр.ПРВ-5 Балашової Олександри в номінації «плетіння» 

«Північне сяйво». 
5. Дружня зустріч "Волейбол"                               19.11.2014                             Групи:К-9,К-15, 
ПРП-14 

6. Технологом фірми ESTEL                                    20.11.2014                             Групи: ПРМ-4 
                                                                                                                                        Переможці: 
                                                                                                                       І місце – Бурбелюк Тетяна та Осика Таїна;  

                                                                                                                       ІІ місце – Віхтоденко Марина;  

                                                                                                                       ІІІ місце – Пухальська Яна  

7. «Не підкорені у  

    33-му – непереможні сьогодні».                     22.11.2014                              Групи:К-
9,ПРМ-2 

8. “Основи санітарії та гігієни»                             21.11.2014                              Групи: ПРВ-
5, ПР-8 
                                                                                                                                        

Переможці: 
                                                                                                                       1 місце – Бурбелюк Тетяна, гр..ПРВ-5;  

                                                                                                                       2 місце – Остапенко Вікторія, гр. 

ПРВ-5;  

                                                                                                                       3 місце – Гонець Дар’я, гр.  

                                                                                                                                        ПР-8; Тріфонова Анастасія, 

гр. ПРВ-5 

9. Предметний тиждень                                       24.11.2014                                Групи :  ПРМ-



4 
     суспільно-гуманітарної підготовки.  
10. I етап V Міжнародного                                   25.11.2014                               Групи:К-

17,ПРМ-1, ПРМ-4 
   мовно-літературного конкурсу                                                                           Переможці: 

Александрова Л. 
11. М.Булгакова                                                      26.11.2014                               Групи :ПРМ-4 
 «Майстер та Маргарита» 

12. Національного шекспірівського                  26.11.2014                                Групи :К-9, К-
17, ПРМ-2, ПРМ-3 

  конкурсу, заснованого Спілкою англійсько ї мови                                         Переможці: 
                                                                                                             1 місце – Колеснікова 
Ірина, ПРМ-2 

                                                                                                             2 місце – Цепок Катерина, 
К-9 

                                                                                                             3 місце – Бредихіна 
Олена, ПРМ-2 
13.КВК                                                        26.11.2014                          Групи:ПРП-14, К-17, ПРМ -3,ПР-8 

                                                                                                                       Переможці: 
                                                                                                                       Гран місце ПРП-14 

                                                                                                                       1 місце - ПРМ-3 
                                                                                                                       2. місце - К-17 
14. брейн-ринг                                                   27.11.2014                                        Група: 

ПРМ-1 
  «Державні символи України».  

15. захід з історії та кулінарії на                             28.11.2014                                       Група: К-17 

 тему: «Добрий кухар - найкращий лікар» 
 

 

 

 

1. «СТОП СНІД. СНІДу Ні!!!»                                  01.12.2014                                         Групи : 

усі 
                 1.1 Перше місце в конкурсі "Безпечна весна"  30.04.2015                   Групи: К-9, 

ПРМ-1 
                 1.2 Відкритий урок на тему профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу         Групи : ПРП-
14, К-9, ПРМ-4, К-17 

2. Виховна година присвячен людям                03.12.2014                       Група:ПР-8 
 з обмеженими можливостями   

3. Благодійна акція, присвячена                        03.12.2014                        Група: ПРВ-6 
 Міжнародному дню інвалідів  
4. «Правила продажу тютюнових                      03.12.2014                       Група: ДК-11 

  та алкогольних товарів.  
5. Напередодні свята ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ          05.12.2014             Група:К-9, К-

17, К-15,ПРМ-1,ПРМ-4 
 був проведений великий спортивно–патріотичний захід               Переможці: КПЛСП №18 

6. Виховна година                                                 09.12.2014                         Група : К-9 

   на тему: «День Святого Миколая».  
7. “БезпечнаУкраїна.                                            09.12.2014                         Група: ПРМ-1, ПР-8, 

К-15 
 Безпечна Європа. Безпечний світ”.  
8. ярмарки-продажі кулінарних виробів       09-10.12.2014                    Група:К-17, К-15 

(акція, присвячена збору коштів воїнам АТО) 
9. Міжрегіональний етап                                     11.12.2014                        Група: К-15 

    Грудень 



 обласного квесту «Молодь за права людини» 
10. Круглий стіл із запрошеними гостями       12.12.2014                       Група :К-9, ПРМ-1, 
ПРП-14, ПР-8, ПРМ-2 

на тему: Тиждень правових знань 
11. «Вечорниці на Андрія»                                  14.12.2014                       Група: ПР-8, ПРВ-6 

12. Дитячий будинок "Барвінок".                     16.12.2014                        Група: ПРВ-5 
13. «Дії населення на випадок                          16.12.2014                        Група: ПР-8, ДК-11, 
ПРМ-1 

 надзвичайних ситуацій».  
14. Концерт для воїнів АТО: "Україна! Благословенна Богом земля"                 19.12.2014  

     
 
 

 
1.Вертеп                                                                 13-14. 01.2015 Група: К-9, ПРМ-4, ПРП-4, 

ПРМ-3 
2.Фото-виставка АТО                                            09.01.2015 Група : К-9, ПРМ-1, ПРП-14 
 

 
 

 
 
 

1. “Червоний Хрест”                                                 04-27.022015                                         
Група:К-9,ПРМ-1,ПРМ-2,К-17 

2. «Розстріляна молодість»,                                  12.02.2015                                        Група: К-9, 
К-15, 
у місті Житомир.                                                                                                                   

Дипломанти: 
                                                                                                                      Александрова Л.  

Тарасенко А. Невмержицька А.  
3.Мастер-клас с Матюхой Ю.В.                             18.12.2015                                      Група : К-9 
4.   “Традиції і звичаї мого народу.                      19.12.2015                                      Група: К-15 

Проводи зими - Масляна” 
 

 
 
 

1.Концерт к 8 березня                                           06.03.2015                                       Група : Усі 
2. І етап Всеукраїнського конкурсу                    11.03.2015                                       Група: 

Перекурі 
фахової майстерності серед учнів  
3.Басткетбол                                                           12.032015                                         Група:К-9, 

К-15 
                                                                                                                                                                               

2 місце 
4. ”Повітряна тривога”.                                        13.03.2015                                        Група: Усі 
5.Це повинен знати кажен                                  24.03.2015                                        Група : К-9, 

ПРП-14 
6.  Збірка                                                                  24.03.2015                                      Група : ПРМ-

1, К-15, ПРМ-3, ПРМ-4... 
"Єдина у світі! Земля благословенна Богом" 
7.Волейбол                                                             26.032015                                           2 місце -

дівчата  

 Лютий 

Березень 

Квітень 



                                                                                                                                                 4-місце 
хлопці 
8. ІІ-ому обласному етапі                                    31.03.2015                                         Група: 

ПРМ-7, ПРВ-6 
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності                             Диплом першого ступеня - 

Федорченко О. 
                                                                                                                                                                            
Барбанова І. 

 
      

 
 
1. Шашка, Шахмати                                           16.04.2015                                                        1 

місце 
2.Футобол дівчата                                              23.04.2015                                                        2 

місце 
3. 29-х роковин Чорнобильської трагедії     28.04.2015                                              Група: К-9, 
ПРМ-1, ПР-8... 

4. волонтерська допомога                               29.04.2015                                               Група : 
 Федерації легкої атлетики  

 
 
 

1. Благодійну акція для учасників АТО, 06.05.2015                                                           
Група:ПРМ-3 

 ветеранів Великої Вітчизняної війни та пенсіонерів  
2. Заключний етап обласної Спартакіада                      07.05.2015                                2 - місце в 
області  

 серед учнів ПТНЗ 
3. Кіровоградському обласному художньому музеї     16.05.2015                             Група: ПРВ-

6 
була проведена ХІ Міжнародна акція «НІЧ МУЗЕЇВ».  
4. «Краса без обмежень – 2015»                                       17.05.2015                               Група: 

ПРМ-3, ПРВ-6 ПР-8 
5. «Здоров’я жінки та планування сім’ї» за                    18.05.2015                               Група: 

ПРП-14 
6.День вишиванки                                                                 21.05.2015 
7. Кіровоградщина святкує 175 років від дня                                      26.05.2015                                     Група: ПРМ-2, 
народження заслуженого діяча театру  

корифеїв Марка Лукича Кропивницького 

8. В бібліотеки Бойченка відбувався                               27.05.2015                               

Група:ПРМ-3 Мельник А. 
концерт, присвячений учасникам АТО  

 
 
 

 
 

1.До дня захисту дітей                                                   01.06.2015                                   
Група:ПРМ-1,ПРМ-3,ПРВ-6... 
2. В Краєзнавчому музеї відбулася презентація     11.06.015                                     Група: ПРМ-

3, ПРМ-4, к-15... 
збірки віршів поетів-аматорів  

 

Травень 

Червень 

Квітень 



Робота з батьками. 

Батьківська-громадськість – важливий союзник педагогічного колективу у 

вихованні учнів, оскільки саме сім’я  є тим первинним середовищем, де 
проходить становлення особистості, формуються звички і вміння.                                                                                                           

Наприкінці вересня кожного навчального року в ДНЗ «Кіровоградський 
професійний ліцей сфери послуг» відбуваються батьківські збори, а в березні-
квітні 2015 року – пройшли групові. Класні керівники і майстри виробничого 

навчання обговорили з батьками успішність, відвідування занять та поведінку 
учнів, а також особливості особистісного розвитку.. Наставники груп звернули 

увагу батьків на питання проходження виробничої практики, позаурочну 
зайнятість та пропуски занять без поважних причин. Батьківські збори були 

спрямовані на об’єднання зусиль педагогі і батьків пройшли у досить 
дружелюбній атмосфері. 
 
Спортивно-масова робота. 

Визначена єдина методична проблема спортивно-масової роботи ліцею  
«Самооцінка здорового способу життя учнями ДНЗ «кіровоградського 

професійного ліцею сфери послуг».                                                                                                           
Шляхи реалізації:  
1. Олімпійський  урок – 26.09.2014р. 

2. З метою формування збірних команд ліцею з різних видів спорту були 
проведені змагання з видів спорту: 

 Шахи. 

 Шашки. 

 Міні – футбол. 

 Н/теніс. 

 Волейбол. 

3. В  рамках проведення тижня  «Фізичної культури» проведені наступні 
заходи: 

 Відкритий урок Щетина А.М.  

 Зустріч з видатним спортсменом Фесечко В.М. 

 Спортивно – розважальне свято «Ми нащадки козаків». 

 Виставка стін – газет «Спорт єднає всіх». 

4. Спортивно - патріотичний захід  присвячений «Дню Збройних Сил 

України». 
5. Спільно з психологами проведено моніторинг дослідження стану фізичного, 

психологічного, морального здоров,я  та спортивних індивідуальностей 

учнів. 
6. Прийняли участь в обласній Спартакіаді серед учнів ПТНЗ з видів спорту: 

 Шахи - І місце. 

 Шашки – 7 місце. 

 Легка атлетика - 3 місце. 

 Міні – футбол (юнаки) -ХІ місце; (дівчата) - ІІ місце. 

 Баскетбол -.(юнаки) -ІІ місце; (дівчата) - ІІ місце. 

 Н/теніс - VІІІ місце. 

 Волейбол - (юнаки) – ІV місце; (дівчата) - ІІ місце. 



     В загальному заліку - ІІ місце. 
7. Обслуговували  чемпіонати України з легкої атлетики. 

8. Прийняли участь в обласному турнірі з міні – футболу серед дівчат на кубок  
ЮСК «Багіра» - ІІ місце. 

 
Охорона праці. 

З метою забезпечення підготовки матеріально-технічної бази ліцею до сталої 

роботи в новому 2014/2015 навчальному році  , 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, 
охорони 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 
директора від 22.07.2014 № 88). Робочою комісією здійснено перевірку 

готовності навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортивного та 
інших приміщень до нового навчального року та складено акти-дозволи на 

проведення занять, паспорти навчальних кабінетів та майстерень. За 
результатами проведених випробувань навчального спортивного обладнання, 
розміщеного в спортивному залі та майданчику 30 липня 2014 року складені 

акти та оформлені акти –дозволи на проведення занять з фізичної культури.   
Щоб дитина розвивалася гармонійно, була життєрадісною, щоб виросла 

повноцінним громадянином, вона повинна в першу чергу бути здоровою 
морально і фізично.  

Найважливіша місія покладена на освіту, оскільки сьогодні, як ніколи, зростає 
роль освіти у підготовці дитини до самостійного життя у світі, де кількість 

надзвичайних ситуацій постійно зростає, екологічна ситуація погіршується. 
Життєво необхідно озброїти дітей знаннями, вміннями і розумінням важливості 

збереження власного життя Тому виховання здорового покоління, зі 
сформованою культурою безпечної поведінки, з засвоєними алгоритмами дій в 

умовах надзвичайних ситуацій, одне з пріоритетних завдань, яке стоїть  перед 
освітою.  

Робота з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці в ліцеї 
спрямована на створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, 
безпечної експлуатації обладнання і, як наслідок зниження рівня виробничого 

травматизму, виховання відповідального ставлення як до власного життя і 
здоров’я, так і до життя і здоров’я оточуючих нас людей.   Розуміння 

важливості створення безпечних умов організації та здійснення навчально -
виховного процесу є одним із приорітетних напрямків роботи нашого ліцею.  

       Згідно ст.15 Закону України “Про охорону праці ” в ліцеї створена служба 
охорони праці (наказ від 15.04.2011р.  №41) , яка функціонує у відповідності до 

діючого “Положення про службу охорони праці”, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 01.12.2004 року №1526/10125.Об’єктом 

управління охороною праці є всі структурні підрозділи ліцею.  
 Служба охорони праці в ліцеї базується на законодавчих актах з охорони праці:  

 Робота служби охорони праці здійснюється відповідно до річного плану в  
розділі 10, який затверджується директором ліцею.  



 Згідно цього плану розробляється план роботи з ОП помісячно, де 
відображаються конкретні завдання на даний період (місяць).  

Інформація про заплановані заходи доводиться до працівників на нарадах при 
директорові.  

 СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ:  
    Створення кабінету охорони праці і безпеки життєдіяльності з  метою 
пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці, навчання і позитивного 

досвіду щодо профілактики аварій, виробничого травматизму.  
 На даний період кабінет забезпечений нормативно-правовими актами 

державної та галузевої чинності, методичною і довідковою літературою, 
директивними, інструктивними матеріалами.  

   Кабінет використовується для проведення навчання інженерно-технічних та 
педагогічних працівників з питань охорони праці, семінарів, проведення 

вступного інструктажу з новоприйнятими працівниками фахівцем з ОП, 
надання відповідної організаційної та методичної допомоги  працівникам ліцею 

з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.  
 На виконання Закону України “Про охорону праці”, у відповідності до 

Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці в  ліцеї розроблені та затвердженні інструкції з питань 
охорони праці на всіх працівників згідно штатного розпису та інструкції з 

безпеки життєдіяльності під час виховного процесу та  з правил охорони праці  
під час роботи в кабінетах підвищенної небезпеки (кабінет інформатики, 

фізики, хімії, спортивний зал, навчально-виробничі майстерні), вступний 
інструктаж перед початком кожного навчального року, затверджений Порядок 

проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності та охорони 
праці (наказ директора від 08.08.2013 року №59 , № 85 від 03.07.2014 року).  

Первиний і повторний інструктажі проводяться на робочих місцях  керівниками 
підрозділів у чітко визначений термін з відповідним записом в журналі 

реєстрації інструктажів.  
      У відповідності до Порядка проведення інструктажів  майстри виробничого 

навчання, класні керівники, викладачі проводять інструкції для учнів з 
відповідним записом у журналах встановленого зразка. Учні розписуються у 

журналі інструктажів  
       В ліцеї ведуться журнали:  реєстрації нещасних випадків невиробничого 
характеру,  реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, 

реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві. Всі 
нещасні випадки, які сталися з працівниками та учнями закладу розслідуються. 

Матеріали розслідування  зберігаються у службі охорони праці.  
Аналіз випадків травматизму за 2014-2015 н.р. показав, що:  

-випадків виробничого травматизму ні серед учнів, ні серед працівників не 
відбулося;  

- випадків невиробничого травматизму серед працівників не сталося, серед 
учнів-3 випадки нещасних випадків у побуті .Учні отримані ушкодження 

внаслідок падіння.  
   Аналізуючи причини нещасних випадків, дуже прикро усвідомлювати те, що 

більшості нещасних випадків можна було б запобігти. Профілактична робота з 
попередження випадків травматизму, яка систематично ведеться в ліцеї  буде 



ефективною, коли в цьому будуть брати участь батьки та громадськість. Учні та 
праціники не тільки повинні мати чітке уявлення про причини нещасних 

випадків і заходи щодо їх запобігання, але й зуміти при необхідності надати 
правильну першу допомогу.  

Щорічно до початку нового навчального року розглядаються і  поновлюються 
накази внутрішньої чинності, які діють в ліцеї.  
   З метою організації роботи  щодо попередження дитячого травматизму у 

відповідності до вимог наказу Міністрества освіти і науки України від 01 
серпня 2001 року № 563 та ст.26 закону України “Про освіту”  наказом 

директора ліцею  від 01 .09.2014 року №84 затверджені Комплексні заходи 
щодо попередження дитячого травматизму та збереження здоров’я учнів в 

педагогічному процесі, план роботи з безпеки життєдіяльності  
   Профілактика дитячого травматизму розглядається як цілісна система роботи 

(бесіди з попередження дитячого травматизму, інструктажі з безпеки 
життєдіяльності, виховні заходи тощо), спрямована не тільки на причини 

дитячого травматизму, а й на чинники розвитку травмонебезпечних ситуацій, 
спрямованих на збереження життя і здоров'я дітей, які повинні вміти 

прогнозувати, передбачати небезпечні ситуації та приймати правильні рішення 
щодо виходу з них, формувати життєві навички, сприятливі для здоров'я.  
     На виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України “Щодо 

забезпечення безпеки вихованців, учнів, студентів” з метою організації заходів 
щодо посилення громадського порядку у місцях перебування учнів ліцею,  

спільно в представниками правоохороних органів в жовтні 2014 року проведена 
нарада з питань безпеки всіх учасників навчально-виховного процесу.  

    Відповідно до наказу директора ліцею від 16.09.2014 року №117 “Про 
забезпечення безпеки учнів” класними  керівниками,  майстрами в/н   

проводиться роз’яснювальна робота з батьками на батьківських зборах та 
учнями на виховних годинах щодо завчасного інформування працівників 

правоохоронних органів про можливі факти вчинення особами протиправних 
акцій щодо зриву навчально-виховного процесу, у тому числі розповсюдження 

ними пропагандистських матеріалів, націлених проти центральних та місцевих 
органів влади.  

     Фахівцем з ОП Матюхою Л.Д. підготовлена і розповсюджена серед учнів і 
працівників ліцею пам'ятка  із правилами поводження у разі виявлення 
підозрілих вибухонебезпечних предметів, у тому числі замаскованих під них 

речей: авторучок, міні-магнітофонів, мобільних телефонів, іграшо, тощо.  
        Виготовлені і встановлені при вході до ліцею стенд‘Порядок дій у 

надзвичайних ситуаціях”,  другому поверсі учбового корпусу  стенди  , 
“Куточок цивільної оборони”, “Що потрібно знати молоді у складний час 

сьогодення”.  
16 грудня 2014 року  учні ліцею взяли участь у навчальному семінарі на 

тему: «Дії населення на випадок надзвичайних ситуацій».  
 Організували заняття для молоді фахівці Управління ДСНС та Навчально -

методичного центру цивільного захисту та БЖД Кіровоградської області. У 
рамках заходу учні  дізналися багато нового та закріпили вже вивчений 

матеріал, адже тема дій на випадок надзвичайних ситуацій різного  характеру 
сьогодні є як ніколи актуальною.  



Фахівці Навчально-методичного центру цивільного захисту та БЖД 
Кіровоградської області пояснили значення основних понять цивільного 

захисту, - таких як сигнал оповіщення, укриття, евакуація, хімічна та радіаційна 
загроза, розповіли, як діяти після сигналу «Увага всім!» та як користуватись 

засобами індивідуального захисту або чим їх можна замінити у побутових 
умовах, як поводитись з протигазом, де знайти захист, якщо поряд немає 
захисних споруд, навели приклади живого звучання мовного повідомлення та 

порядок дій при евакуації  
Відповідно до наказу директора від 18.10.2014 року №156 “Про 

запобігання надзвичайним ситуаціям при різкої зміни погодних умов або 
виникнення надзвичайних ситкацій техногенного і природного характеру в 

осінньо-зимовий період 2014-2015 років” розроблені та затверджені Комплексні 
заходи щодо попередження в ліцеї надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру в осінньо-зимовий період 2014-2015.  
    Розроблені та затверджені заходи щодо запобігання загибелі учасників 

навчально-виховного процесу на водних об’єктах у зимовий період. 
Виговлений та встановлений в учбовому корпусі № 1 інформаційний стенд з 

питань безпечного поводження на льоду. Підготовлена та проведена   
презентація  матеріалу – показ слайдів “Дії при виникненні безпеки на водних 
об’єктах взимку”, ”Способи надання невідкладної медичної допомоги 

потерпілому”, “Обережно, бурульки”.  
  Класними керівниками та майстрами виробничого навчання в групах 

проведені бесіди: “Небезпека перебування на льоду”,”Заходи безпеки на 
кризі”,”Відпочинок на льоду’.Проведена загальноліцейна класна година 

:”Запобігання загибелі людей на водних об’єктах” .Протягом місячника було 
організовано перегляд документального фільму “Запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах в зимовий період”. З 13.01. по 17.01.2015 року був проведений 
конкурс малюнків, стіннівок учнів з даної тематики.  

. На період з різким зниженням температури повітря посилений контроль за 
безпекою життєдіяльності ліцею,  за станом опалювальної і водопостачальних 

систем, підготовлений необхідний інвентар для забезпечення своєчасного 
прибирання прилеглих територій в умовах сильних морозів, снігопадів, 

налипання снігу, снігових заметів, хуртовин, ожеледиці і утворенні бурульок на 
дахах будівель.  
        З метою попередження виробничого травматизму з працівниками 

проведені позапланові інструктажі з ОП з питань дотримання норм виробничої 
санітарії, пожежної безпеки, електробезпеки, правил поведінки в громадських 

місцях у період розповсюдження епідемії гриппу, поводження з незнайомими 
людьми, предметами.  

 Проводилась додаткова інформаційно-роз’яснювальна робота з батьками, 
щодо відповідального ставлення до збереження життя і здоров’я своїх дітей, 

навчання своїх дітей безпечній поведінці в побуті, зокрема формуванню у низ 
розуміння важливості і водночас небезпечності води, газу, вогню, електричного 

струму.  
     Медичною сестрою сворений резерв лікарських засобів, дезинфікуючих 

препаратів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, проведення 
невідкладних рятувальних робіт.(наказ директора від 12.12.2014 №193)  



Протягом  жовтня 2014 року - березня 2015 року в ДНЗ”Кіровоградський 
професійний ліцей сфери послуг” викладачем предмету “Захист Вітчизни ” 

Грінченко О.І. спільно з фіхівцями  Товариства Червого Хреста м.Кіровограда, 
медичних працівників лікувальних закладів м.Кіровограда  були організовані та 

проведені заняття з учнями з питань  надання домедичної допомоги 
потерпілим.  
Учні відпрацьовували навички зупинки артеріальної, венозної та капілярної 

кровотеч, накладання пов’язок на голову, живіт, груди, верхі і нижні кінцівки, 
першої допомоги при опіках, дії крайніх температур та ураженні електричним 

струмом, першої допомоги при різноманітних отруєннях.  
 

В квітні 2015 року учні ліцею взяли участь в навчальному семінарі на 
тему: “Правила поводження при виявлені вибухонебезпечних предметів”  

Швидкість і якість надання першої долікарської допомоги визначається 
підготовленістю осіб, які знаходяться поруч, їх умінням використовувати 

підручні та спеціальні засоби. Фіхівець медичної служби ДСНС відпрацювала з 
учнями схему послідовності надання першої долікарської допомоги.  

Також учні переглянули навчальний фільм “Варто знати кожному”, в якому 
надаються практичні поради фахівців як діяти у випадку небезпеки.   

 Учням були роздані  застережні листівки, де пояснюються основні заходи 
безпеки при користуванні газовим обладнанням, на льоду та викладається 
різноманітна застережна інформація відповідно до сезону 

  Інформація про виконання заходів з недопущенням загрози життю учасників 
навчально-виховного процессу та безаварійного функціонування ліцею 

надається на нарадах при директорові.  
 16 жовтня 2014 року та 13 березня 2015 року в ДНЗ”Кіровоградський 

професійний ліцей сфери послуг” проведено навчання з працівниками  , учнями 
ліцею   з відпрацюванням практичних дій за сигналом ”Повітряна тривога”.  

За сигналом сирени всі працівники і учні швидко і організовано зайняли місце у 
пристосованому приміщенні під сховище.  

Евакуація працівників та учнів  з навчальних класів, виробничих майстерень та 
робочих місць проведена з дотриманням встановленого порядку розміщення у 

захисних спорудах.  
Працівники і учні ліцею придбали необхідні практичні навики дій за сигналом 

”Повітряна тривога” та ”Відбій повітряної тривоги”. 
 Відповідно до Положення затвердженого управлінням освіти і науки 

облдержадміністрації та головним управлінням МНС України в 

Кіровоградській області чотири рази на рік в ліцеї проводяться “Тижні 
збереження життя та здоров'я учнів ” різного тематичного спрямування. 

Проводиться позакласна виховна робота серед учнів та їх батьків (на 
батьківських зборах) з питань безпечного поводження у побуті.  

З метою поліпшення роботи з питань попередження дорожньо-транспортного 
травматизму серед учасників навчально-виховного процесу в ліцеї розроблено 

та затверджено у встановленому порядку Комплекс  заходів щодо поліпшення 
ситуації з дитячого дорожньо-транспортного травматизму. 

Найтяжчим, з найбільшим процентом смертності, є травматизм, отриманий від 
автомашин, автобусів, тролейбусів, поїздів та інших видів транспорту. І знову 



ж таки головними причинами є бездоглядність дітей на вулиці, коли вони ідуть 
до школи чи з неї, а також у години дозвілля. А призводять до цього - незнання 

дітьми правил вуличного руху, порушення правил користування транспортом .  
З метою підвищення рівня просвітницької роботи серед учнів щодо 

попередження дорожньо-транспортного травматизму в період з 20 серпня по 20 
вересня 2014 року в рамках Всеукраїнського конкурсу-рейду "Увага! Діти на 
дорогі" в ліцеї на виконання  наказу директора від 04.09.2014 року №78  та 

Плану-графіка проводився  Тиждень знань правил дорожнього руху на тему: 
“Руху правила єдині-поважати їх повинні!”.  

У даний період на класних годинах, батьківських зборах з учнями та батьками 
проведено бесіди, лекції спрямовані на роз'яснення основних факторів ризику 

дорожньо-транспортного травматизму, зокрема небезпечної поведінки на 
вулицях і дорогах, невикористання шоломів та ременів безпеки, керування 

транспортним засобом у стані сп'яніння, недотримання швидкісного режиму та 
правил дорожнього руху.  

Цікаво  та з користю для всіх був проведений конкурс віршів “Я – 
учасник дорожнього руху”, активну участь приймали учні під час проведення 

вікторини з ПДР “Чи знаєш ти обов’язки та права пішоходів?”, в конкурсі 
малюнків “Я – учасник дорожнього руху”.   

     З метою усунення недоліків в організації дорожнього руху проведено 

обстеження прилеглих до закладу територій, пофарбовані крони дерев біля 
ліцею з метою забезпечення видимості транспортних засобів, що рухаються.  

    Як результат проведеної роботи слід зазначити, що протягом останніх років 
випадки дорожньо-транспортного травматизму серед та учнів ліцею відсутні.  

   Питання щодо організації та проведення роботи з попередження дорожньо -
транспортного травматизму серед учасників навчально-виховного процесу 

знаходиться на постійному контролі в адміністрації ліцею.  
  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 2015 рік на суму 168738,00 грн..  Призначено відповідальних посадових осіб 
за стан пожежної безпеки у кожному приміщенні ліцею (наказ від 18 серпня 

2014 року № 93), 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 .  
   З метою профілактики дитячого травматизму і популяризації знань з правил 

безпеки життєдіяльності у період з 17 по 21  листопада 2014 року в ліцеї 
проводився Тиждень знань Пожежної безпеки на тему :”Вогнище – це 
романтично, проте дуже небезпечно!” (наказ директора від 07.11.2014 року 

№121).  
У період проведення Тижня  на класних годинах, батьківських зборах з учнями 

та батьками проведено бесіди, лекції спрямовані на роз'яснення основних 
факторів ризику виникнення пожеж.   

Цікаво і змістовно були проведені бесіди в групах:”Наша необачність не врятує 
нас від наслідків!”,”Характерні причини виникнення пожеж”. Фахівцем з ОП 

розроблена виховна година для учнів І-ІІ курсів у форматі Power Point 
презентація “Увага ! ПОЖЕЖА”та слайди для перегляду матеріалів “Пожежна 

безпека”.      
З метою профілактики дитячого травматизму й популяризації здорового 

способу життя учнівської молоді згідно наказу директора ліцею від 09.02.2015 
року № 10 у період з 09 по 13 лютого 2015 року проведений Тиждень сприяння 
здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему “Здоровий 

спаосіб життя- це модно!”. Згідно плану графіка було проведено в группах 
перегляд відеофільму Роберта Билхаймера “Приближение”.Конкурс віршів 

“Твоє життя- твій вибір”. Трненером програми “Здоров’я жінок України” 
Гріднєвою О проведена з учнями просвітницька акція “Кохайся безпечно”, 

практичними психологами проведені виховні години в группах “Ми за 
здоровий спосіб життя”. В обласній науковій бібліотеці ім.Д.Чижевського 

проведено для учнів Просвітнице заняття на тему репродуктивного здоров’я і 
планування сім’ї.    

 1 грудня 2014 учні ліцею прнийняли участь у проведенні просвітницьких 
заходів до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом. Практичними 

психологами СєлєтковоюН.В. та Чудінович Н.Г. проведені заняття з 
елементами тренінгових вправ на тему: “ВІЛ/СНІД інфекція, історія 

виникнення та шляхи передачі, СНІДу-НІ”(наказ директора від 28.11.2014 року 
№138).  
 З метою формування уявлення про цінність і неповторність людського життя, 

розуміння кожною дитиною своєї індивідуальності практичними психологами   
проведені бесіди для учнів “Цінність і неповторність людського життя”. 

Стратегічними напрямками батьківської допомоги дітям із суіцидальним 
ризиком вважається поліпшення стосунків у сім’ї , підвищення самооцінки, 

самоповаги дитини, а також покращення спілкування у родині. Практичними 
психологами на батьківських зборах  проведені бесіди ”Як поводитися батькам 

та оточенню до дитини схильної до суіцидальної поведінки”, лекторій для  
педагогів на тему: ‘Основні характеристики суіцидальної поведінки”/ 

Практичними психологами виготовлені бюлетні для батьків, рекомендації для 
викладачів, майстрів виробничого навчання   

   9 лютого 2015 року  на базі ДНЗ”Кіровоградський професійний ліцей сфери 
послуг” сумісно з представником Територіального управління 



Держгірпромнагляду у Кіровоградській області - головним державним 
інспектором з охорони праці Державної інспекції з промислової безпеки та 

охорони праці Сітніком  С.Г.  та керівниками підрозділів, педагогічними 
працівниками ліцею була проведена  семінар-нарада  з питань дотримання 

вимог технічного регламенту знаків безпеки та здоров’я працівників  
 Слід відзначити, що службою з питань охорони праці   проведена певна робота. 
В  обстежених приміщення  майстерні робітників, теплового пункту 

встановленні знаки безпеки приписуючого, попереджувального ,  
забороняючого  характеру.  В учбових корпусах, приміщеннях актового залу, 

спортивного залу встановлені евакуаційні знаки. На території ліцею розміщені 
знаки пожежної безпеки, забороняючі знаки. Службою охорони праці 

виготовлені рекомендації та випущено  інформаційні бюлетні  про обставини і 
причини нещасних випадків, аварій на виробництві та у побуті. Виготовлений 

стенд : “Знаки безпеки та здоров’я працівників у відповідності до вимог 
технічного регламенту”  

  Згідно плану роботи ліцею, з метою проведення профілактичної роботи 
щодо попередження нещасних випадків, пов’язаних із загибеллю дітей і 

дорослих під час можливих надзвичайних ситуацій у весняний період 2015 
року  26 березня 2015 року  державним інспектором з нагляду у сфері пожежної 
та техногеної безпеки у м.Кіровограді - Пересунько Іриною Ігорівною була 

проведена бесіда з учнями ліцею на тему: “Можливі надзвичайні ситуації у 
весняний період 2015 року з урахуванням місцевих природних особливостей.  

Відповідно до плану роботи з охорони праці ліцею, з метою привернення уваги 
учнівської молоді до існуючих проблем у сфері охорони праці, виховання 

культури безпечної праці на виробництвах України , з метою забезпечення 
належних, безпечних і здорових умов навчання та праці, запобігання нещасним 

випадкам та професійним захворюванням  у ДНЗ ”Кіровоградський 
професійний ліцей сфери послуг” у період з 20 по 24 квітня 2015 року 

проведений Тиждень охорони праці під девізом “Приєднуйтесь до формування 
превентивної культури охорони праці”.  

Цікаво і змістовно проведені  виховні години «Небезпека вдома і на вулиці, 
основні правила поведінки», «Безпека життєдіяльності учнів під час літніх 

канікул», лекції «Основні правила поведінки у разі виявлення маловідомих 
предметів», «Правила поведінки при експлуатації побутових газо- та 
електроприладів», «Правила користування протигазами», виставка учнівських 

малюнків «Охорона праці очима дітей», уроки-тренінги з медико-санітарної 
підготовки.  

Віповідно до плану роботи ДНЗ “Кіровоградський професійний ліцей 
сфери послуг” з метою закріплення учнями умінь та  навичок діяти в різних 

надзвичайних ситуаціях для захисту свого життя і здоров’я, вдосконалення 
теоретичних та практичних навичок учнів, педагогічних та інженерно-

технічних працівників щодо захисту від наслідків надзвичайних ситуацій , 
практичного засвоєння вміння користуватися засобами індивідуального 

захисту, виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання був 
проведений 22 травня 2015 року на території ліцею День цивільного захисту  

(наказ директора від 30.03.2015 року №31 ).  



У ході підготовки та проведення Дня Цивільного захисту  обули відпрацьовані 
плануючі документи по організації підготовки та проведення Дня цивільного 

захисту, проведені заняття з КНС та учасниками заходу, а саме: евакуація 
працівників та учнів з навчальних корпусів при виникненні хімічного 

зараження та інших надзвичайних ситуаціях, тушіння пожежі силами ланки 
пожежогасіння, перевірка системи зв’язку та оповіщення, перевірка стану 
запасних виходів будівель ліцею.  

Начальником штабу цивільної оборони ліцею Алєксеєвець В.С. та  викладачами  
предмету “Захист Вітчизни” Торяник В.Є та  Грінченко О.І. разом з 

вихованцями були відпрацьовані практичні дії в умовах виникнення 
надзвичайних ситуацій та  надання першої допомоги травмованим і потерпілим.  

В ліцеї активізовано профілактичну роботу з учнями з антиалкогольної, 
антинаркотичної пропаганди здорового способу життя. Проводяться заходи 

щодо попередження отруєнь дикорослими ягодами, грибами та випадків 
травмування під час ожеледиці.  

Практичні психологи Чудінович Н.Г., Сєлєткова Н.В. підготували 
мультимедійну презентацію „Вплив паління, алкоголю та наркотиків на 

організм молодої людини”.  
Адміністрація ліцею вивчає, аналізує та узагальнює матеріали проведеної в 
закладі роботи з питань збереження життя і здоров’я учнів. Питання 

розглядається на засіданні педагогічної ради ліцею (жовтень 2014, березень, 
травень 2015 року) та приймаються відповідні управлінські рішення, 

розробляються заходи щодо покращення профілактичної роботи та 
попередження випадків травмування учнів, як під час навчально-виховного 

процесу так і у побуті.  
З метою попередження нещасних випадків під час навчально-виховного 

процесу, в ліцеї постійно діє оперативний контроль з охорони праці з боку 
керівників структурних підрозділів. Адміністрація ліцею здійснює моніторинг 

та контроль за забезпеченням належних умов навчання та праці, за своєчасним 
проведенням майстрами виробничого навчання інструктажів з охорони праці 

під час навчально-виховного процесу.  
 Дирекцією ліцею у 2014-2015 навчальному році спрямувалися зусилля на 

збільшення обсягів фінансування за рахунок залучення додаткових надходжень 
до ліцейного бюджету, за рахунок угод з роботодавцями на виробничу 
практику і виробниче навчання, економне  і раціональне його використання.  У 

результаті фінансовий план у 2014 році виконано за всіма показниками. 
Сформований бюджет забезпечив фінансування пріоритетних напрямків 

діяльності ліцею. Під особливою увагою знаходились питання розвитку та 
зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення умов для проведення 

навчального процесу, стимулювання праці співробітників, навчання та 
виховання учнів. 

Було проведено заміну 3-х дверей на сучасні пластикові в кухні-лабораторії, 
спортивній залі, кабінеті №8; підвісні стелі в кабінеті №8 та №2, замінено на 

сучасну систему електропостачання в каб №8,2. 
Проведені поточні ремонти в усіх кабінетах і майстернях, замінено меблеву 

стінку в кабінеті №8, придбано спортивний інвентар (18 одиниць), підручники 
для загальноосвітньої підготовки (50 одиниць), медикаменти (4 000 грн.), 



матеріали для перукарських та візажних робіт (3000 грн.), крісло перукарське в 
майстерню №1. Здійснена передплата періодичних видань на суму 7000 грн. 


