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Зміст

«Найближчим до природного стану з усіх тих
занять, які здатні забезпечити існування людини, є праця його рук. З усіх громадських положень саме незалежне від долі і від людей —
положення ремісника»
Жан Жак Руссо

ТУРИЗМ
«Агент з огранізації туризму; черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)»
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
«Оператор комп’ютерного набору; офісний службовець (бухгалтерія)»
«Оператор комп’ютерного набору; фотограф (фотороботи)»
ФОТОГРАФІЯ
«Фотограф (фотороботи)»
ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО
«Перукар (перукар-модельєр)»
«Перукар (перукар-модельєр); манікюрник»
НІГТЬОВА ЕСТЕТИКА
«Манікюрник; педикюрник»
ФЛОРИСТИКА
«Квіткар; флорист»

Директор ліцею, кандидат педагогічних наук, Н. П. Шапошнікова

ДИЗАЙН ОДЯГУ
«Кравець»

ДОРОГІ ЧИТАЧІ!
Від імені всього колективу ліцею рада вітати Вас
на сторінках журналу «ProfDesign»! Журнал
присвячений красі, дизайну та професіоналізму.
Сьогодні знову престижно працювати руками,
створювати індивідуальний, цінний і неповторний продукт. Віртуозність і професіоналізм у
своїй справі — ось якості, які повинні стати
наріжним каменем робітничих кадрів.
За останні 10 років ми пройшли величезний
шлях, відкривши нові напрямки підготовки молодих фахівців: закрійників, вишивальників,
перукарів-модельєрів, фотографів, флористів,
майстрів нігтьового дизайну, конторських службовців, агентів з організації туризму.
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З дня заснування Ліцею, його випускниками
стали близько 25 тис. фахівців сектора легкої
промисловості: кравців, закрійників.
Цей випуск присвячений професіям, за якими веде підготовку Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».
Також ви познайомитесь з нашими інноваціями.
За 60 років наш дружній колектив досягнув чималих успіхів. На сьогоднішній день ліцей веде
підготовку за десятьма професіями, про які ми з
радістю розповімо Вам, наші дорогі друзі!

www.nlicey.com.ua

ВИШИВКА
«Кравець; вишивальник»
«МІЙЛАН»
Творча майстерня. Навчальний центр інноваційних технологій «Мійлан»
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

www.nlicey.com.ua
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Туризм

«Агент з організації туризму; черговий по
поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)»
«Подорожі допомагають нам зрозуміти красу
простору і безцінність часу»
Георгій Олександров

«Агент з огранізації туризму; черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)» — це сучасна інтегрована професія. Термін навчання
1 рік на базі 11 класів.
Туристична сфера набула перспективного розвитку з розширенням міжнародних зв’язків. Проте, кількість кваліфікованих кадрів у
цій сфері обслуговування є вкрай низькою.
Сучасний ринок праці потребує висококласних спеціалістів. Сьогодні бажаючих відпочити
стає все більше і більше. Тому з кожним роком
зростає кількість готелів у нашій країні та за
кордоном. Розміщення — важливий елемент
програми практично будь-якого туру. Щоб оперативно та якісно надавати клієнтам заявлений
діапазон послуг, готель повинен мати налагоджений механізм надання таких послуг. Жоден
готель не може існувати без адміністративно-господарської служби. Саме тому туристичний та
готельний бізнес є безпрограшним варіантом
працевлаштування.
Для підготовки висококваліфікованого робітника в ліцеї підготовлені виробничі майстерні,
оснащені сучасним комп’ютерним обладнанням
з відповідним програмним забезпеченням для
роботи в мережі Internet. Майстерні й аудиторії
відповідають вимогам освітніх стандартів.
Професія «Агент з організації туризму» висуває
до кандидата на оволодіння нею ряд специфічних вимог. Зокрема, швидко й логічно мислити,
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широкий світогляд та високий рівень загальної
культуру. Крім того, туристичному агенту потрібні високий рівень розвитку комунікативних
і організаторських здібностей, урівноваженість,
винахідливість, енергійність, ініціативність,
вихованість.
Учні ліцею беруть участь в розробці внутрішніх
і міжнародних маршрутів; у підготовці даних
для складання кошторисів турів або екскурсій
та своєчасному придбанні проїзних документів
для груп туристів; складають відповідні документи звітності; виконують рекламну діяльність;
ведуть облік заявок і договорів на проведення
турів або екскурсій. Тому обов’язковою умовою
цієї професії — є знання не лише ділової української мови, а й іноземної. Не обійтись без знання
іноземної мови і черговому по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату). Професія «Черговий
по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)» дає
можливість працювати у сфері гостельного бізнесу, а також стати керівником адміністративногосподарської служби.
Велике значення при підготовці фахівців туристичної галузі має поєднання теорії і практики.
Реалізація цього принципу сприяє покращенню
якості підготовки фахівців. тому учні ліцею проходять практику безпосередньо в туристичних
фірмах та готелях, хостелах наших соціальних
партнерів, де за результатами її проходження
отримують запрошення на роботу.
www.nlicey.com.ua

За освітньо-кваліфікаційною характеристикою
професії «Агент з огранізації туризму» учень
повинен уміти: виконувати роботи, пов’язані з
реалізацією комплексу туристичних послуг та
гостинного обслуговування; бути представником суб’єкта туристичної діяльності та обслуговування і виступати від його імені; діяти відповідно до законодавства України про туризм
та інших нормативних актів органів виконавчої влади в цій галузі; працювати під керівництвом професіонала з туристичної діяльності.
Вивчати вітчизняний та зарубіжний ринки туристичних послуг та обслуговування, характеристики обертів туристичної індустрії; робити
аналіз змісту, вартості, особливостей послуг
гостинності: готелів, музеїв, транспортних підприємств. Брати участь у розробці обслуговування на внутрішніх та в’їзних (міжнародних)
маршрутах; самостійно здійснювати підготовку даних для складання кошторисів турів або
екскурсій; виконувати рекламну діяльність з
метою залучення та гостинного обслуговування
громадян (оздоровлення, раціональне використання вільного часу, проведення змістовного
дозвілля, ознайомлення з історико-культурною
спадщиною, природним середовищем); надавати
повну інформацію про обсяг, умови та якість
туристичних послуг та забезпечувати екопривабливість туру, що пропонуються суб’єктом
туристичної та готельної діяльності. Володіти
навиками міжособистісного та професійного
спілкування, в тому числі запобігати та в межах компетенції вирішувати конфліктні ситуації. Самостійно вести облік заявок і договорів
на проведення турів або екскурсій і складати
відповіді документи звітності; брати участь в
оформленні угод із споживачами туристичних
послуг, туристичних ваучерів, путівок, маршрутних книжок, інших документів, що визначають
статус туристів і є основою для здійснення туру
або екскурсії; забезпечувати своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів,
виконувати інші обов’язки, покладені на нього
суб’єктом туристичної діяльності. Виконувати
роботу з посольствами та консульськими відділами для отримання віз. Володіти інформаційними технологіями, офісною технікою. Важливо
раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці, надавати комплексне і
якісне обслуговування клієнтів.
За освітньо-кваліфікаційною характеристикою професії «Черговий по поверху (готелю,
кемпінгу, пансіонату)» учень повинен уміти:
розміщувати у номерах на поверсі громадян,
www.nlicey.com.ua

яких направляє адміністратор. Забезпечувати
виконання мешканцями та обслуговуючим
персоналом на поверсі правил користування та
внутрішнього розпорядку в готелі. Здійснювати
розрахунки за надані послуги. Зберігати, приймати та видавати ключі від номерів. Здійснювати
контроль за чистотою приміщень, збереженістю
майна та обладнання на поверсі, за економним
витраченням електроенергії і води. Наглядати
за безперебійною роботою електромережі, водопроводу, каналізації та в разі виявлення несправностей вжити заходів щодо їх усунення
(якщо ці роботи не виконуються іншими посадовими особами). Контролювати вчасність
виїзду громадян, які мешкали на поверсі. Вести
облік вільних номерів та місць у номерах і повідомляти чергового адміністратора про їх наявність. Видавати перепустки на винесення речей під час звільнення номерів і місць. Складати
акти про забуті мешканцями речі, документи,
гроші, та здавати їх до камери схову або адміністратору. Приймати та здавати чергування
та гроші, одержані за послуги. Контролювати
якість виконання посадових обов’язків покоївками та прибиральницями на поверсі.
Важливо раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці, додержуватись
норм технологічного процесу, надавати комплексне і якісне обслуговування клієнтів.
Особам, які опанували курс навчання і успішно
пройшли державну кваліфікаційну атестацію,
присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень
«кваліфікований робітник» з професії «Агент з
огранізації туризму; черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)».
Професія дає можливість працювати у сфері
туризму та готельного бізнесу, а також відкрити
свою власну справу.
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Комп’ютерні технології

«Оператор комп’ютерного набору;
офісний службовець (бухгалтерія)»
«Бухгалтерія - це мистецтво. Професія, що вимагає таланту і терпіння»
І. Штеммле

Професія «Оператор комп’ютерного набору;
офісний службовець (бухгалтерія)» включає одразу дві перспективні на ринку праці професії,
які нерозривно пов’язані.
Кваліфікований офісний службовець розуміється на всіх питаннях обліку та податкової
політики. Він — безцінний працівник і шанована людина на підприємстві: приймає і контролює правильність оформлення первинних
документів, готує їх до лічильного опрацювання, а також складає нескладну бухгалтерську
звітність, виконує роботу з ведення нескладних
операцій щодо обліку майна, коштів, фондів,
цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на підприємстві, в установі, організації. Однак і відповідальність на
ньому лежить велика, оскільки він відповідає за
будь-яку помилку в розрахунках.
Всі ці бухгалтерські операції вам допоможуть
освоїти на основі програми «1С Бухгалтерія» з
одночасним навчанням прийомів роботи з ОС
«Windows», додатками та програмами.
Знайомство з комп’ютером відбудеться в межах
професії «Оператор комп’ютерного набору».
Головна вимога до оператора ПК — володіння сліпим десятипальцевим методом набору
(висока швидкість), знання основних комп’ютерних програм: MS Office (Word, Excel, Access,
Power Point), Photoshop, Movie Maker, Internet.
Важливі також вміння роботи з оргтехнікою.
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Витривалість, акуратність, уважність, грамотність, відповідальність, хороша координація
рухів рук — важливі якості оператора ПК.
Професійні навички оператора комп’ютерного
набору корисні у багатьох професіях.
Для підготовки кваліфікованих робітників
з професії «Оператор комп’ютерного набору;
офісний службовець (бухгалтерія)» в навчальному закладі обладнані 2 учнівські комп’ютерні
лабораторії та 2 лабораторії бухгалтерського
обліку з ліцензованим програмним забезпеченням та можливістю роботи в мережі Internet.
Обладнання лабораторій відповідає вимогам
стандартів.
Приєднуйтесь до цікавого світу інформаційних
технологій — це майбутнє!
Строк навчання 3 роки на базі 9 класів.

www.nlicey.com.ua

За результатами проведення державної
кваліфікаційної атестації з професії «Оператор
комп’ютерного набору» учням присвоюється кваліфікація — Оператор комп’ютерного
набору І категорія.
За освітньо-кваліфікаційною характеристикою
учень повинен уміти: виконувати операції з
базами даних, на комп’ютерному устаткуванні
(введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно
до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем
передавання (приймання) даних; готувати до
роботи устаткування: магнітні диски, картки,
папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати
з файлами, записувати текст на диск або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного
процесу опрацювання інформації (приймати і
контролювати вхідні дані, готувати, виводити
та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно
із робочими завданнями (підготовка текстів
і графічних документів, розрахунків таблиць,
переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у
роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від
установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання
(приймання) інформації по мережах відповідно
до вимог програмного забезпечення; постійно
вдосконалювати уміння та навички роботи з
клавіатурою. У разі необхідності виконувати
обов’язки секретаря керівника, вести діловодство. Важливо раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці, додержуватись норм технологічного процесу, знати
й виконувати вимоги нормативних актів про
охорону праці, знати інформаційні технології.

www.nlicey.com.ua

За результатами проведення ДКА з професії
«Офісний службовець (бухгалтерія)» учням присвоюється кваліфікація — Офісний
службовець (бухгалтерія).
За освітньо-кваліфікаційною характеристикою
учень повинен уміти: виконувати роботу з ведення нескладних операцій щодо обліку майна,
коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на підприємстві, в установі організації. Одержувати
за оформленими, відповідно до встановленого
порядку, документами кошти і цінні папери в
банківських установах для виплати працівникам
заробітної плати, премій, витрат на відрядження
тощо. Вести на основі прибуткових і видаткових
документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складати касову звітність. За
дорученням здійснювати роботу з оперативного обліку готової продукції, витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії, виходів
працівників на роботу, понаднормових годин
роботи тощо, готувати відповідну інформацію.
Виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками, проводити
нескладні розрахунки за окремими ділянками
бухгалтерського обліку. Приймати і контролювати правильність оформлення первинних документів, готувати їх до лічильного опрацювання, а також складати нескладну бухгалтерську
звітність. Брати участь у проведенні аналізу виробничої і господарсько-фінансової діяльності
підприємства, установи, організації. Готувати на
основі оперативних і статистичних звітів довідку з питань, що належать до його компетенції.
Брати участь у розробленні заходів, які спрямовані на додержання норм фінансово-господарської діяльності на підприємстві, в установі,
організації, сприяти їх здійсненню. Виконувати
поточні завдання в межах своєї компетенції за
розпорядженням та дорученням керівництва
бухгалтерії. Стежити за зберіганням бухгалтерських та нормативно-правових документів, які
стосуються його діяльності. Важливо раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці, додержуватись норм технологічного
процесу та техніки безпеки.
Виробничу практику учні ліцею проходять на
підприємствах наших соціальних партнерів.
Ліцей співпрацює з десятком підприємств та
організацій у цій сфері. Практика учнів дає значний зріст у професійному плані, дає змогу ще
ближче познайомитися з майбутньою професію,
закріпити отримані вміння та навички.
2015 ProfDesign
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Комп’ютерні технології

«Оператор комп’ютерного набору;
фотограф (фотороботи)»
«Життя стає набагато веселіше, якщо до всіх
її викликів підходити творчо»
Вільям Генрі Гейтс

«Оператор комп’ютерного набору; фотограф
(фотороботи)» — інтегрована професія.
Комп’ютерна техніка на даний час досягла в
своєму розвитку настільки високого рівня, що
перетворилась в одну з важливих сторін навколишньої дійсності.
У наш час бурхливого росту інформаційних технологій виникає потреба у великій кількості
людей з умінням працювати на комп’ютерній
техніці. Ці вміння і знання значно підвищують
культуру праці, її продуктивність у багатьох
сферах діяльності людини.
Здобуття цієї професії передбачає оволодіння базовими поняттями з курсу економіки та
діловодства, ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки для розв’язування конкретних практичних завдань.
Заняття з усіх спеціальних дисціплин проводяться з обов’язковим використанням сучасної
комп’ютерної техніки.
Для підготовки кваліфікованих робітників з
професії «Оператор комп’ютерного набору; фотограф (фотороботи)» в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну ДЗ «ПНПУ імені
К. Д. Ушинського» обладнані чотири сучасні
компютерні класи з ліцензованим програмним
забезпеченням та доступом до мережі Інтернет,
фотолабораторія та фотомайстерня, які
відповідають вимогам освітніх стандартів.
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Знайомство з новітніми цифровими технологіями у фотовиробництві та комп’ютерними технологіями, у тому числі, мультимедіа допоможе
при отриманні інтегрованої професії «Оператор
комп’ютерного набору; фотограф (фотороботи)», адже широкий запит ринку праці надає
превагу саме універсальним працівникам.
У процесі навчання на вас чекають захоплюючі
та корисні майстер-класи, високотехнологічні
експерименти та пошуки, участь у виставках та
конкурсах, можливість творчої реалізації своєї
особистості та самовиразу у професії.
Співробітництво з міжнародними експертами
SES в рамках Україно-Німецької співпраці дає
можливість учням ознайомитись із європейськими стандартами і технологіями.
На вас чекають актуальні сучасні проекти.
Учнями ліцею під керівництвом майстрів виробничого навчання було реалізовано чимало
проектів: «Особистість Т. Г. Шевченка у житті ліцею», «Україна єдина», «Я люблю Одесу»,
«Осіння прелюдія» та інші. Участь у проектах і
реалізація творчих завдань надасть можливість
створити своє власне професійне портфоліо
та мати певні переваги для успішного працевлаштування.
Приєднуйтесь до цікавого світу інформаційних
та фототехнологій — це шлях у майбутнє!Строк
навчання 3 роки на базі 9 класів.
www.nlicey.com.ua

За результатами проведення державної
кваліфікаційної атестації з професії «Оператор
комп’ютерного набору» учням присвоюється кваліфікація — Оператор комп’ютерного
набору І категорія.
За освітньо-кваліфікаційною характеристикою
учень повинен уміти: виконувати операції з
базами даних, на комп’ютерному устаткуванні
(введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно
до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем
передавання (приймання) даних; готувати до
роботи устаткування: магнітні диски, картки,
папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати
з файлами, записувати текст на диск або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного
процесу опрацювання інформації (приймати і
контролювати вхідні дані, готувати, виводити
та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно
із робочими завданнями (підготовка текстів
і графічних документів, розрахунків таблиць,
переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у
роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від
установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання
(приймання) інформації по мережах відповідно
до вимог програмного забезпечення; постійно
вдосконалювати уміння та навички роботи з
клавіатурою. У разі необхідності виконувати
обов’язки секретаря керівника, вести діловодство. Раціонально та ефективно організовувати
працю на робочому місці, додержуватись норм
технологічного процесу, знати й виконувати
вимоги нормативних актів про охорону праці.

www.nlicey.com.ua

За результатами проведення ДКА з професії
«Фотограф (фотороботи)» учням присвоюється
кваліфікація — Фотограф 4 розряду.
За освітньо-кваліфікаційною характеристикою
випускник повинен уміти: виконувати фотозйомку одиночних портретів, невеликих груп,
дітей у павільйоні та за його межами на постійному майданчику для зйомки на фотоматеріали;
технологічну зйомку нерухомих об’єктів у виїздних умовах, фотозйомки плоских та об’ємних
оригіналів у чорно-білому зображенні; макрозйомку у стаціонарних умовах; негативне ретушування; перевірку апаратури і оптики. Важливо
також раціонально та ефективно організовувати
працю на робочому місці; дотримуватись норм
технологічного процесу; не допускати браку в
роботі.
Виробничу практику учні ліцею проходять на
підприємствах наших соціальних партнерів.
Ліцей співпрацює з десятком різноманітних підприємств та організацій у сфері компютерних та
інформаційних послуг.
Практика учнів дає значний зріст у професійному плані, ще більше захоплює учнів та занурює
їх у цікавий світ майбутньої професії.

2015 ProfDesign
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Фотографія

«Фотограф (фотороботи)»
«Щоб «закарбувати» світ, треба відчувати
себе втягнутим в те, що ти вирізаєш через
видошукач»
Анрі Картьє-Брессон

Робота фотографа полягає у безпосередньому
процесі зйомки та обслуговуванні устаткування.
Під час зйомки фотограф вибирає оптимальне
освітлення, фон, позу моделі. Але головний сенс
фотографії надає ідея. Нині, завдяки цифровим
технологіям, фотографи можуть перетворювати
готові знімки за допомогою спеціальних програм: прибирати дефекти, згладжувати недоліки,
створювати неймовірні сюжети.
Видатний майстер фотографії XX століття Анрі
Картьє-Брессон казав: «Фотографія — це засіб
розуміння, невіддільний від інших візуальних
засобів вираження. Це спосіб вигукнути, звільнитися, а зовсім не доказ і утвердження власної
оригінальності. Це спосіб жити».
Окрім зйомки і обробки знімків в роботу фотографа входять і адміністративні функції з
підготовки до проведення зйомок: вибір теми,
переговори із замовником, отримання у разі
потреби дозволу на зйомку, вибір місця зйомки,
реквізиту тощо. Ці функції можуть бути делеговані асистентам або іншим помічникам, якщо
фотограф працює в команді.
У ідеалі фотограф повинен займатися творчістю, не відволікаючись на буденну працю. Але
в умовах сучасної економіки необхідно швидко
адаптуватися до змін ринку.
Приєднуйтесь до нашого навчального закладу —
до неймовірнрго світу фотомайстерності!
Строк навчання 1 рік на базі 11 класів.

10

ProfDesign 2015

В процесі навчання на вас чекає багато цікавого:
невигадливі завдання, неймовірні перевтілення, студійна та виїздна фотозйомка, реалізація
різноманітних фотопроектів, участь у конкурсах професійної майстерності, майстер-класах
з професії, цікава виробнича практика на підприємствах наших соціальних партнерів (театри, поліграфічні центри, агенство дитячих свят
та інші).
В межах Україно-Німецької співпраці з Фондом
німецької економіки (SES — служба старших
експертів) в ліцей запрошують експертів, в тому
числі в галузі фотографії (Франк Грунау).
Співробітництво з міжнародними експертами
SES дає можливість учням ознайомитись із європейськими стандартами і технологіями, підвищити свою кваліфікацію.

www.nlicey.com.ua

В Одеському професійному ліцеї технологій та
дизайну ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського»
для підготовки кваліфікованих робітників з
професії «Фотограф (фотороботи)» обладнані
сучасні кабінети спеціальних дисциплін, два
компютерні класи з необхідним програмним
забезпеченням та доступом до мережі Інтернет,
фотомайстерня та фотолабораторія.
Обладнання фотомайстерень та лабораторій
відповідає вимогам освітніх стандартів.

Ліцей співпрацює з ріноманітними підприємствами та установами (державними та приватними) для забезпечення учнів робочими місцями для проходження виробничої практики.
На сьогоднішній день ліцей має близько десяти
соціальних партнерів у цій сфері. Завдяки такій
співпраці практика учнів дає значний зріст у
професійному плані, ще більше захоплює учнів
та занурює у світ майбутньої професії.

За результатами проведення державної
кваліфікаційної атестації з професії випускникам присвоюється кваліфікація — Фотограф
4 розряду.
За освітньо-кваліфікаційною характеристикою
випускник повинен уміти: виконувати фотозйомку одиночних портретів, невеликих груп,
дітей у павільйоні та за його межами на постійному майданчику для зйомки на фотоматеріали; технологічну зйомку нерухомих об’єктів у
виїздних умовах, фотозйомки плоских та об’ємних оригіналів у чорно-білому зображенні; макрозйомку у стаціонарних умовах; негативне
ретушування; перевірку апаратури і оптики.
Раціонально та ефективно організовувати працю
на робочому місці; дотримуватись норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі.

www.nlicey.com.ua
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Перукарське мистецтво

«Перукар (перукар-модельєр)»
«Зачіска впливає на те, як складається день,
а в підсумку і життя»
Софі Лорен

«Перукар (перукар-модельєр)» — популярна
професія. Люди у всі часи прагнули бути красивими, і тому професія перукаря завжди була
досить престижною, такою вона залишається
й нині. Збільшення кількості приватних підприємств у сфері побуту створює стійкий попит
на працівників цієї професії.
Працівник професії «Перукар (перукар-модельєр)», маючи навички роботи зі стрижки,
укладання, окраски, колорування, завивки та
догляду за волоссям допоможе удосконалити та
зробити виразнішою зовнішність.
Роботу перукаря можна порівняти з творчістю
художника. При створенні сучасного образу
важливою є зачіска. Кожне обличчя — загадка,
і перукар повинен щоразу її розгадувати, знаходити єдність, гармонію між зачіскою та овалом
обличчя, розрізом очей і загальним стилем людини. Справжнього майстра відрізняє бездоганний художній смак, образне мислення, творчій
підхід до своєї справи, комунікабельність.
Перукарі — це люди, які забезпечують не лише
доглянутий зовнішній вигляд нашому волоссю,
але й індивідуальність і неповторність вигляду,
а значить — впевненість у собі.
Сучасне перукарське мистецтво вимагає не лише
натхнення, а й постійного пошуку нових форм
і прийомів, вивчення новітніх тенденцій перукарської моди і підвищення професійного рівня
майстра.
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Захоплює наших учнів та занурює у майбутню
професію знайомство з метрами перукарської
справи, які проводять майстеркласи та відкривають секрети успішної роботи у сфері краси.
«Перукар (перукар-модельєр)» — професія
цікава та творча. Жодне свято у ліцеї не проходить без участі перукарів. Учні приймають
активну учать у різноманітних фестивалях,
конкурсах, акціях. В межах Україно-Немецької
співпраці ліцею з Фондом німецької економіки
Ренате Цаппе, експерт SES (служби старших
експертів) по навчанню перукарському мистецтву, манікюру і педикюру, в рамках проекту UA-ODFRISEUR відкривала учням секрети
європейських технологій.
Приєднуйтесь до світу мистецтва та краси!
Термін навчання 1 рік на базі 11 класів.

www.nlicey.com.ua

В Одеському професійному ліцеї технологій
та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» для підготовки
кваліфікованих робітників з професії «Перукар (перукар-модельєр)» обладнані сучасні
кабінети спеціальних дисциплін, дві майстарні перукарів. Обладнання майстерень відповідає санітарним нормам та вимогам освітніх
стандартів.

За результатами проведення державної
кваліфікаційної атестації з професії «Перукар
(перукар-модельєр)» випускникам присвоюється
кваліфікація — Перукар 2 класу.
За освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускник повинен уміти: прості, класичні
та базові модельні чоловічі, жіночі та дитячі
стрижки; виконувати укладання волосся феном
способом «бомбаж», «брашинг», гарячу завивку
волосся локонами різних видів, прості та базові модельні зачіски із застосуванням бігуді.
Виконувати послуги з хімічної завивки волосся
із застосуванням звичайних та спіральних коклюшок. Фарбувати волосся барвниками різних груп, зафарбовувати сивину, знебарвлювати
волосся, здійснювати часткове фарбування волосся сучасними способами. Виконувати зачіски концентрованого типу з довгого волосся.
Важливо раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці, додержуватись
норм технологічного процесу та охорони праці,
знати інформаційні технології.

Учні ліцею мають змогу придбати якісні інструменти за вигідними цінами у наших соціальних
партнерів, які спеціалізуються у цій сфері. Наші
соціальні прартнери, («Черномор косметикс»,
«Искусство красоты») також проводять майстер-класи для учнів ліцею та майстрів виробничого навчання.
Ліцей співпрацює з ріноманітними підприємствами та установами для забезпечення учнів
робочими місцями для проходження виробничої практики.
На сьогоднішній день ми маємо більше п’яти
соціальних партнерів у сфері перукарських послуг. Завдяки такій співпраці практика учнів дає
значний зріст у професійному плані та стимул
до сумлінного навчання і поглиблення знань і
відпрацювання професійних навичок.

www.nlicey.com.ua
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Перукарське мистецтво

«Перукар (перукар-модельєр);
манікюрник»
Ідеальна зачіска, скромний макіяж і доглянуті
руки — це три кити, що підтримують імідж
ділової та успішної жінки.
Тетяна Соболєва

«Перукар (перукар-модельєр); манікюрник» —
сучасна інтегрована професія. Вона поєднує
дві перспективні у сфері послуг професії, які
доповнюють одна одну.
Перукарі — це люди, які дарують не тільки доглянутий зовнішній вигляд нашому волоссю,
але щось більш цінне — індивідуальність і неповторність вигляду, а значить, впевненість в собі
і позитивні емоції.
Перукар володіє просторовим і творчим мисленням, гарним смаком і знає, як втілити бажання клієнта або свої власні ідеї в життя. Майстер
перукарського мистецтва має зорке око, тверду руку і високу чутливість до кольору. Цей
фахівець не тільки стриже, фарбує, сушить і
завиває волосся, але й майстерно використовує
машинку і фен, знає особливості хімічних розчинів фарб і їх біологічний вплив на людину. Він
працює і з жінками, і з чоловіками, і з дітьми.
Необхідні йому і знання тенденцій моди. Щоб
зачіска або стрижка гармоніювали із зовнішнім виглядом людини, з його формою обличчя,
перукар повинен добре розбиратися в типах
зовнішності, вміти маскувати недоліки та
підкреслювати достоїнства зовнішності.
Крім того, перукар повинен бути ввічливим,
бути комунікабельним, чуйним, уміти слухати і
підтримати розмову. Як повелося здавна, перукар — це ще й свого роду психолог, який завжди
вислухає, дасть пораду.

14

ProfDesign 2015

Нігтьова естетика, як і перукарська справа —
давня професія.
В сучасному розумінні манікюр — не лише догляд за нігтями, а ще й естетичне їх оздоблення.
З кожними роком попит на якісні професійні
послуги зростає. Бути успішним в своїй справі
означає не лише працювати якісно, але й не відставати від передових досягнень у світі краси.
Професійне знання — це одержання максимальної інформації про техніку та прийоми моделювання і дизайну нігтів; черпання свіжих ідей і
вдосконалення своєї майстерності. Навчання
манікюру складається з двох основних етапів:
базовий манікюр, як процедура гігієнічного догляду за нігтями та художнє оформлення нігтів.
Основи манікюрної справи полягають у вивчені
самих базових етапів роботи з нігтями, які знайомі не лише професіоналам. Моделювання нігтів
- дуже популярна процедура. Кожна жінка хоче
бачити свої нігті красивими та доглянутими,
і при цьому здоровими та міцними. Важливо
вміти правильно підібрати форму та дизайн
нігтів, щоб підкреслити природну красу.
Майстер манікюру, мов чарівник, художньо
відтворює настрій жінки на її нігтях. Для декорування нігтів можна використовувати різні
матеріали: стрази, тканину, фольгу, сухоцвіти
і багато іншого. Приєднуйтесь до нашого навчального закладу, до світу краси та естетики!
Термін навчання 3 роки на базі 9 класів.
www.nlicey.com.ua

В Одеському професійному ліцеї технологій та
дизайну ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» для
підготовки кваліфікованих робітників з професії «Перукар (перукар-модельєр); манікюрник» обладнані сучасні кабінети спеціальних
дисциплін, дві майстерні перукарів та навчальні
манікюрні майстерні. Обладнання майстерень
відповідає вимогам освітніх стандартів.
За результатами проведення державної
кваліфікаційної атестації з професії «Перукар
(перукар-модельєр)» випускникам присвоюється
кваліфікація — Перукар 1 класу.
За освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускник повинен уміти: виконувати
послуги з миття та масажу голови, прості та
класичні, базові та сучасні, чоловічі, жіночі та
дитячі модельні стрижки із застосуванням прогресивних методів та технологічних прийомів
з урахуванням індивідуальних особливостей
людини; виконувати укладання волосся феном
способом «бомбаж», «брашинг» та пальцями
рук, гарячу завивку волосся локонами різних
видів та хвилями із застосуванням прогресивних інструментів та способів, прості модельні
зачіски із використанням різних типів бігуді та
з урахуванням індивідуальних особливостей
людини. Виготовляти пастижерні вироби та
доповнення. Виконувати послуги із холодного
укладання волосся хвилями, хімічної завивки
волосся різними способами із застосуванням
як класичних, так і прогресивних технологій.
Фарбувати волосся фарбниками різних груп,
зафарбовувати сивину, знебарвлювати волосся,
здійснювати часткове фарбування волосся, володіти сучасними способами фарбування, колорування. Виконувати модельні зачіски різних
типів із довгого волосся, додержуючись норм
технологічного процесу та охорони праці.
Раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці, дотримуватись норм
технологічного процесу також дуже важливо.

www.nlicey.com.ua

За результатами проведення ДКА з професії
«Манікюрник» випускникам присвоюється
кваліфікація — Манікюрник 3 розряду (І класу).
За освітньо-кваліфікаційною характеристикою
випускник повинен уміти: надавати манікюрні
послуги з використанням сучасних технологій
(нарощування нігтів, накладні нігті, художній
розпис, декоративне оздоблювання нігтів пальців рук ). Використовувати інструмент та хімічні
засоби, що застосовується для виконання сучасних технологій. Виконувати масаж кистей рук та
догляд за шкірою рук і нігтями з використанням
сучасних косметичних засобів. Надавати клієнтам допомогу при виборі форми нігтів, кольору лаку, виду розпису нігтів. Дезінфікувати інструменти, додержуватись норм технологічного
процесу та охорони праці.
Ліцей співпрацює з ріноманітними підприємствами та установами для забезпечення учнів
робочими місцями для проходження виробничої
практики.
На сьогоднішній день ліцей має соціальних партнерів у сфері перукарських та манікюрних послуг. Завдяки такій співпраці практика учнів дає
значний зріст у професійному плані та стимул
до сумлінного навчання і поглиблення знань,
відпрацювання професійних навичок.
Але ще більше захоплює учнів та занурює у майбутню професію знайомство з метрами у професії, які відкривають секрети успішної роботи
у сфері краси. Учні ліцею активно відвідують
майстер-класи, приймають участь у конкурсах,
фестивалях, ярмарках, акціях.
Наші соціальні прартнери («Черномор косметикс», «Искусство красоты») також проводять
майстер-класи для учнів ліцею та майстрів
виробничого навчання.
Таким чином навчання стає більш цікавим та
пізнавальним.
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Нігтьова естетика

«Манікюрник; педикюрник»
«Нігті — це оправа іміджу ділової та успішної
жінки»
Автор невідомий

Красиві доглянуті нігті — візитна картка сучасної людини. Моделювання нігтів — популярна
процедура. Кожна жінка хоче бачити свої нігті
красивими та елегантними, і при цьому важливо, щоб вони завжди були здоровими і міцними. Але й чоловіки не відстають у бажанні мати
доглянуті нігті. Завдяки сучасним манікюрним
технологіям ця мрія може стати реальністю.
«Манікюрник; педикюрник» — чудова професія
як для професійного, так і для власного використання. Інтеграція професій часто стає у нагоді.
Це професія, яка дає можливість працювати у
сфері послуг, або відкрити власну справу.
З кожними роком попит на якісні професійні
послуги зростає. Бути успішним в своїй справі
означає не тільки працювати якісно, але й не
відставати від передових досягнень у світі краси. Професійне знання — це одержування максимальної інформації про техніку та прийоми
моделювання і дизайну нігтів; черпання свіжих
ідей і удосконалення своєї майстерності.
Нігтьова естетика відома з давніх часів, але в
сучасному розумінні манікюр та педикюр це не
лише догляд за нігтями, а ще й їх естетичне оздоблення, особливо це стосується жінок.
Навчання манікюру та педикюру складається
з двох основних етапів: базовий манікюр, як
процедура гігієнічного догляду за нігтями та
художнє оформлення нігтів.
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Манікюрна індустрія сьогодні розробила величезну кількість засобів, інструментів, методик
і прийомів для можливості втілювати найсміливіші ідеї нейл-арту, різних видів манікюру і
педикюру.
Засобів вираження прекрасних образів величезна кількість. Живопис — один з них. Майстру
нейл-дизайну під силу зупинити мить та художньо відтвори настрій клієнта на нігтях!
«Манікюрник; педикюрник» — це інтегрована
професія, яка поєднує в собі дві перспективні,
які доповнюють одна одну.
Під час навчання учні виконують різноманітні
завдання, участь у конкурсах, акціях, фестивалях, ярмарках. Але найбільше у майбутню професію занурює знайомство з метрами у професії,
які відкривають секрети успішної роботи у сфері
краси. Учні ліцею активно відвідують професійні майстер-класи та семінари. В межах УкраїноНемецької співпраці ліцею з Фондом німецької
економіки Ренате Цаппе, експерт SES (служби
старших експертів) по навчанню перукарському
мистецтву, манікюру і педикюру, в рамках проекту UA-ODFRISEUR відкривала учням секрети
європейських технологій.
Приєднуйтесь до нашого навчального закладу,
до чарівного світу краси та естетики! Чимало
нового та цікавого чекає саме на вас!
Термін навчання 1 рік на базі 11 класів.
www.nlicey.com.ua

В Одеському професійному ліцеї технологій та
дизайну ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського»
для підготовки кваліфікованих робітників з
професії «Манікюрник; педикюрник» обладнані сучасні кабінети спеціальних дисциплін,
навчальна манікюрна майстерня та навчальна
педикюрна майстерня. Обладнання майстерень
та кабінетів відповідає вимогам освітніх стандартів.
За результатами проведення ДКА з професії
«Манікюрник» випускникам присвоюється
кваліфікація — Манікюрник 3 розряду (І класу).
За освітньо-кваліфікаційною характеристикою
випускник з професії «Манікюрник» повинен
уміти: надавати манікюрні послуги з використанням сучасних технологій (нарощування
нігтів, накладні нігті, художній розпис, декоративне оздоблювання нігтів пальців рук ).
Використовувати інструмент та хімічні засоби,
що застосовується для виконання сучасних технологій. Виконувати масаж кистей рук та догляд
за шкірою рук і нігтями з використанням сучасних косметичних засобів. Надавати клієнтам
допомогу при виборі форми нігтів, кольору лаку,
виду розпису нігтів. Дезінфікувати інструменти.
З а р е з у л ьт ат а м и п р ов ед е н н я д е рж а в ної кваліфікаційної атестації з професії
«Педикюрник» випускникам присвоюється
кваліфікація — Педикюрник 3 розряду (І класу).
За освітньо-кваліфікаційною характеристикою
випускник з професії «Педикюрник» повинен
уміти: надавати педикюрні послуги з використанням сучасних технологій (апаратний педикюр, SPA-педикюр, нейл АРТ), протезування
нігтів, догляд за хворими ногами, виконувати
педикюр на хворих ногах; використовувати
інструмент, що застосовується для використання сучасних технологій; покривати нігті
лаками, фарбами та аплікаціями. Виконувати
масаж ступнів ніг, доглядати за шкірою ступнів ніг і нігтями з використанням сучасних
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косметичних засобів і технологій. Надавати
клієнтам допомогу при виборі кольору лаку,
виду розпису нігтів. Дезінфікувати робочі
інструменти.
Необхідно також раціонально та ефективно
організовувати працю на робочому місці, додержуватись норм технологічного процесу та
техніки безпеки, виконувати правила утримання
засобів технологічного оснащення та своєчасно забезпечувати їх технічне обслуговування,
не допускати браку в роботі, виконувати заходи для поліпшення умов праці, знати сучасні
інформаційні технології.
Виробнича практика учнів відіграє значну роль
у їхньому професійному становлення.
Ліцей співпрацює з ріноманітними підприємствами та установами для забезпечення учнів
робочими місцями для проходження виробничої практики. Ліцей має соціальних партнерів у
сфері послуг. Завдяки такій співпраці практика
учнів дає значний зріст у професійному плані
та стимул до сумлінного навчання і поглиблення знань і відпрацювання професійних навичок. Завдяки такій співпраці практика учнів дає
значний зріст у професійному плані та стимул
до сумлінного навчання і поглиблення знань і
відпрацювання професійних навичок.
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Флористика

«Квіткар; флорист»
«Там, де вироджуються квіти, не може жити
людина»
Георг Вільгельм Фрідріх Гегель

Що не кажіть, а мода на квіти вічна. Фахівець
у галузі фітодизайну повинен не тільки бути в
курсі останніх тенденцій і новинок сезону, але і
йти на крок попереду.
В умовах сучасної ринкової економіки інтегрована професія має переваги: майстер широкого
профілю швидше зможе себе реалізувати.
«Квіткар; флорист» — професія цікава і надзвичайно творча. Для створення букетів і композицій однієї лише любові до квітів замало.
Потрібно мати образне мислення, фантазію,
смак і необхіднi знання. Не завадять комунікабельні здібності, адже до кожного замовника
необхідно знайти свій підхід. Креативність - невід’ємна якість флориста, що відображається в
оригінальності букета. Для створення композиції потрібно володіти терпінням і витримкою,
різкі рухи можуть все зіпсувати.
Флористика — це і ремесло, і мистецтво.
Професіонал повинен вміти не тільки складати
букети, композиції, але й оформлювати приміщення, предмети декору, виготовляти аксесуари.
Професійна підготовка в ліцеї (теоретична та
практична) здійснюється у спеціально обладнаних аудиторіях та майстернях, що відповідають
вимогам освітніх стандартів.
Приєднуйтесь до нашого колективу, поспішайте
доторкнутись до прекрасного і неймовірного
світу флористичного дизайну!
Термін навчання 1 рік на базі 11 класів.
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В процесі навчання на Вас чекає чимало творчих
завдань: виготовлення різноманітних сувенірів,
композицій, аксесуарів, упаковок тощо.
Також ви зможете взяти участь у ярмарках та
виставках майстерності, майстер-класах метрів
у професії, пройти виробничу практику на підприємствах наших соціальних партнерів.
Співробітництво з міжнародними експертами SES дає можливість учням ознайомитись
із європейськими стандартами і технологіями,
підвищити свою кваліфікацію. В межах УкраїноНемецької співпраці з Фондом німецької економіки (SES служба старших експертів) в ліцей запрошують експертів, в тому числі в галузі
флористики (Уве Мут, Ілземарі Еггерс) в межах
проектів UA-ODBLUME та UA-ODBLUM2.
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В Одеському професійному ліцеї технологій т а диз а йн у Де рж а в ног о з а к ла д у
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» для
підготовки кваліфікованих робітників з професії «Квіткар; флорист» обладнані сучасні кабінети спеціальних дисциплін та майстерня,
яка прикрашена виставкою кращих учнівських робіт. Обладнання майстерень відповідає
вимогам стандартів.

обробки деталей. Складати гілки, букети, вінки,
прості композиції.
За освітньо-кваліфікаційною характеристикою
з професії «Флорист» випускник повинен уміти:
виготовляти бутоньєрки, букети, прості сюжетні
композиції з живих зрізаних квітів та іншого
рослинного матеріалу відповідно до затверджених у встановленому порядку технологічних
процесів. Складати композиції за відомими
зразками з врахуванням декоративно-стильових
ознак українських, європейських, японських та
інших шкіл флористики.
Важливо уміти раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; дотримуватись норм технологічного процесу; уникати
браку в роботі.
Ліцей співпрацює переважно з приватними підприємствами у сфері флористичного бізнесу
для забезпечення учнів робочими місцями для
проходження виробничої практики. Завдяки
такій співпраці практика учнів дає значний зріст
у професійному плані, ще більше захоплює учнів
та занурює у світ майбутньої професії.

За результатами проведення державної
кваліфікаційної атестації з професії «Квіткар;
флорист» випускникам присвоюється кваліфікація — Квіткар 2 розряду, Флорист 2-3 розряди
За освітньо-кваліфікаційною характеристикою
з професії «Квіткар» випускник повинен уміти:
виготовляти з використанням теплової обробки
декоративні квіти із тканин та інших матеріалів,
оздоблювальні та весільні квіти і букети, весільні віночки, квіти на каркасі, квіти декоративні з
тіньовим, художнім підфарбовуванням окремих
деталей. Готувати фарби, виконувати художнє
розфарбовування, теплову обробку деталей.
Виготовляти тичинки, серцевинки способом
в’язання або теплової обробки. Складати квіти з
трьох і більше видів деталей крою незалежно від
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Дизайн одягу

«Кравець»
«Якщо вас вразила красою якась жінка, але ви
не можете згадати, у що вона була одягнена, —
вона була одягнена ідеально»
Коко Шанель

Професія «Кравць» — це втілення краси, сучасного художнього стилю, результатом якої є різноманітний одяг, без якого неможливо обійтися.
Ця професія одночасно є однією з найдавніших
і найсучасніших, бо потреба в послугах кравця
існує постійно.
Кінцевим продуктом праці представника цієї
професії є найрізноманітніше вбрання: жіноче,
чоловіче і дитяче; зимове, літнє і демисезонне. Завдяки праці та фантазії цих людей наші
бажання носити гарний та неповторний одяг
втілюються у життя.
Кравцями можуть працювати як жінки, так і
чоловіки без вікових обмежень. Найважливіші
якості представників професії - художній смак,
просторова уява, координація рухів рук, хороший зір, терпіння, витримка, стійкість уваги,
оперативність, відповідальність. Також треба
мати схильність до творчої діяльності, інтерес
до нового, здатність до нестандартного мислення, розвинутий окомір та нормальне кольоросприймання.
Багато в чому успіх праці кравця у сфері індивідуального виробництва одягу залежить
від вміння спілкуватись з клієнтами, підмічати
особливості їх стану, поведінки та характеру,
уміння порекомендувати фасон відповідно до
особливостей фігури.
Під чуйним керівництвом майстрів виробничого
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навчання учні приймають індивідуальні замовлення на виготовлення різноманітних швейних
виробів. Пропонують свій ескіз або працюють
по вже готовому малюнку, отримавши крій, підготовляють виріб до примірки та проводять її
з майстром виробничого навчання тим самим
вчаться спілкуватися з замовником, уважно вислуховуючи його побажання і пропонують свої
варіанти.
Це велика честь — прийняти замовлення, виконати його, а потім видати таким, як бажав
замовник.
В Одеському професійному ліцеї технологій та
дизайну ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» діє
Учнівське ательє, яке захоплює учнів та занурює
у цікавий світ майбутньої професії.
Продовжуючи далі навчання у вищих навчальних закладах, маючи гарну базову основу, наші
кравці стають успішними дизайнерами. У них є
розуміння того, куди рухатися далі, створюючи
комерційно успішні колекції.
Слід зазначити, що працюють кравці не лише в
ательє, салонах, а й на підприємствах масового
виробництва одягу, у невеличких приватних
фірмах. Випускники також можуть заснувати
свою власну справу.
Приєднуйтесь до нашого колективу і чарівного
світу дизайну одягу!
Строк навчання 3 роки на базі 9 класів.
www.nlicey.com.ua

В навчальному закладі для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кравець» обладнані сучасні кабінети спеціальних дисциплін та
дві майстерні. Обладнання майстерень (універсальні, спеціальні швейні машини, обладнання для волого-теплової обробки одягу, манекени, швейні інструменти) відповідає вимогам
освітніх стандартів. За результатами проведення ДКА з професії випускникам присвоюється
кваліфікація — Кравець 4 розряду.

вироби строчками, додатковими деталями та
фурнітурою; обробляти петлі ручним або машинним способами, пришивати ґудзики; готувати вироби до примірок індивідуально або в
бригадах з розподілом праці; проводити лагодження швейних виробів середньої складності
з використанням машинних та ручних робіт;
виконувати та читати ескіз моделі; усувати неполадки в роботі швейного устаткування; чистити
вироби в готовому вигляді.
Важливо уміти раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; дотримуватись норм технологічного процесу; уникати
браку в роботі, додержуватись норм охорони
праці, знати інформаційні технології.
Виробнича практика — важливий елемент навчання, тому учні ліцею проходять практику на
підприємствах наших соціальних партнерів.
Ліцей співпрацює з ріноманітними підприємствами (масового та індивідуального виробництва одягу) для забезпечення учнів робочими
місцями для проходження виробничої практики. На сьогоднішній день ми маємо крупних
соціальних партнерів у сфері швейного виробництва. Завдяки такій співпраці практика учнів
За освітньо-кваліфікаційною характеристикою дає значний зріст у професійному плані.
випускник повинен уміти: виготовляти швейні
вироби (халати, нічні сорочки, піжами, сукні,
блузи, спідниці на підкладці, брюки чоловічі та
жіночі без підкладки та на підкладці, чоловічі
сорочки, жилети, жакети, піджаки, плащі, куртки, демісезонні пальта та напівпальта) за індивідуальними замовленнями або в бригаді з
розподілом праці; виконувати всі види ручних
робіт; виконувати всі види волого-теплових
робіт з використанням сучасного обладнання
(з виконанням операцій декатування, відпарювання, зняття лас); з’єднувати машинними
строчками деталі виробу (на універсальному та
спеціальному швейному обладнанні); обробляти
крайовими швами зрізи деталей; оздоблювати
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Вишивка

«Кравець; вишивальник»
«Хто спробував насолоду творчості, для того
вже всі інші насолоди не існують»
Антон Павлович Чехов

Мистецтво вишивання відомо з глибокої давнини. Традиція прикрашати одяг і предмети побуту вишивкою в Україні налічує не одне сторіччя.
Ручна вишивка настільки популярна, що існує
ціла індустрія для обслуговування цього хобі.
Проте, майстер ручної вишивки — це не просто
виконавець, що втілює в життя чужі ідеї за заздалегідь розробленою схемою. Деякі вишивальниці самі розробляють орнаменти, сюжети та
схеми для своїх робіт. Ручну вишивку по праву
називають живописом голкою. І твори кращих
майстрів можна назвати справжніми витворами
мистецтва.
Один з таких митців — Франсуа Лесаж - голова
найстарішого паризького ательє вишивки. Він
створював костюми для зірок від Ави Гарднер і
Марлен Дітріх до Ніколь Кідман. Його називали
Златошвей. Це ім’я знали світові кутюр’є.
Якщо ви хочете стати такими ж відомими як
французькі модельєри, тоді приходьте навчатися за професію «Кравець; вишивальник» в
Одеський професійний ліцей технологій та дизайну ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського».
«Кравець; вишивальник» — це творча та необхідна професія, яка поєднує в собі дві одночасно найдавніші та найсучасніші, бо потреба в кравецьких послугах існує постійно,
а бажання прикрашати свій одяг вишивкою
властиве не лише жінкам.
Кравець — це перша сходинка в оволодінні
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мистецтвом створення одягу. Це — крок до світу
дизайну та неймовірної краси. Вишивка робить
одяг довершеним та неповторним.
Ліцей єдиний готує фахівців з цієї чудовою професії на Півдні України.
Під час навчання учні оволодівають уміннями
виготовлення різноманітного чоловічого і жіночого одягу та проведення дрібного лагодження
швейних виробів.
Вивчаючи вишивку учні вчаться наносити малюнок на тканину та виконувати різноманітні
види вишивок ручним чи машинним способом:
хрестом, гладдю, виготовляти аплікації, шитво,
мереживо, створюючи неповторні вироби.
У ліцеї діє Учнівське ательє, де створюються неймовірної краси витвори сучасного мистецтва.
Нашими учнями були створені не лише колекції
одягу, які займали призові місця на міжнародних конкурсах, а й колекції вишивок: «Гетьмани
України», «Відомі українські жінки».
Найважливіші якості вишивальника — любов
до рукоділля, художній смак, добре розвинена
дрібна моторика рук, окомір, правильне сприйняття кольорів, хороший зір. Усьому іншому
вас навчать наші висококваліфіковані майстри
виробничого навчання з багаторічним досвідом
роботи. Приєднуйтесь до нашого колективу, до
світу чарівного: дизайну та декору одягу! На
Вас чекає чимало цікавого! Термін навчання 1,5
роки на базі 11 класів.
www.nlicey.com.ua

В Одеському професійному ліцеї технологій та
дизайну ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» для
підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кравець; вишивальник» обладнані сучасні кабінети спеціальних дисциплін, дві швейні
майстерні, вишивальна майстерня. Обладнання
майстерень (універсальні, спеціальні швейні машини, обладнання для волого-теплової обробки
одягу, манекени, швейні інструменти) відповідає
вимогам освітніх стандартів.

За результатами проведення ДКА з професії «Кравець» випускникам присвоюється
кваліфікація — Кравець 3 розряду.
За освітньо-кваліфікаційною характеристикою
випускник з професії «Кравець» повинен уміти:
виготовляти швейні вироби (спідниці та брюки
без підкладки, халати, нічні сорочки, піжами,
сукні, блузи) нескладної технологічної обробки
за індивідуальними замовленнями або в бригаді
з розподілом праці; виконувати всі види ручних робіт (прокладання строчок копіювальних
стібків, зметування, виметування, наметування деталей одягу); виконувати всі види волого-теплових робіт (спрасування, відтягування,
припрасування, запрасування, розпрасування,
дублювання); з’єднувати машинними строчками
деталі виробу (в тому числі, виконувати операції
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обметування на спецобладнанні); обробляти
крайовими швами зрізи деталей; виметувати
петлі, пришивати ґудзики на спецмашинах або
вручну; готувати вироби до примірок індивідуально або в бригадах з розподілом праці; проводити дрібне лагодження швейних виробів
з використанням машинних та ручних робіт;
усувати дефекти під час виконання робіт; виконувати ескіз моделі; усувати дрібні неполадки
в роботі швейного устаткування, проводити
його чищення та змащування; чистити вироби
в готовому вигляді.
З а р е з у л ьт ат а м и п р ов ед е н н я д е рж а в ної кваліфікаційної атестації з професії
«Вишивальник» випускникам присвоюється
кваліфікація — Вишивальник 2 розряду.
За освітньо-кваліфікаційною характеристикою
випускник повинен уміти: вишивати на машинах або вручну на різних матеріалах (крім капрону, шифону, жоржету, тюлі, оксамиту, крепдешину) лінійні мережки простим або фасонним
ажуром, строчки та шви за контурами малюнка,
реквізити на кусках тканини, операційні вишивки; обв’язувати кінці виробів бахромою;
приметувати аплікації; вирізати спеціальними
ножицями без підрізів та порушення малюнка
вишиті та штучні вироби, фестони, мереживо та
шитво, виготовлене на вишивальних машинах;
розраховувати, надрізати та висмикувати нитки
для створення прямолінійних мережок, простих
мотивів прямолінійних форм; виконувати прийоми роботи з малюнком для вишивки. Важливо
уміти раціонально та ефективно організовувати
працю на робочому місці; дотримуватись норм
технологічного процесу; уникати браку в роботі,
додержувати норм охорони праці, знати інформаційні технології.
Для забезпечення учнів робочими місцями для
проходження виробничої практики, ліцей співпрацює зі швейними підприємствами масового
та індивідуального виробництва одягу.
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«Мійлан»

Центр інноваційних технологій «Мійлан»

У наш час практично всі ляльки випускаються
промисловим способом і схожі один на одного,
наше ж з вами завдання надати їм індивідуальність у відповідності з власним смаком.
Що ж потрібно для цього? Звичайно ж: голка,
нитки і ази конструювання і моделювання.
Полюбляєте придумувати і створювати свої
власні шедеври та одразу їх реалізовувати? Тоді
ми чекаємо саме на Вас!

«Сенс життя — самовираження. Проявити у
всій повноті свою сутність — ось для чого ми
живемо»
ОскарУайльд
У століття технічного прогресу з’явилося багато
нових матеріалів і цікавих напрямів. Ми готові
ділитися з вами знаннями та вміннями, допомагати освоювати нові технології і творити.
Всі ми — люди зі своїми мріями і переживаннями і нам хочеться всім цим поділитися з оточуючими.
Навчальний центр інноваційних технологій
«Мійлан» — місце, де в легкій творчій атмосфері знайдеться заняття до душі не лише дітям
і підліткам, а й дорослим. У нас зібрані різні
напрямки від хенд мейд студії, флористики, базового курсу фотографії, танців, візажистів, перукарів до дизайнерів одягу.
Усі заняття розраховані на людей без будь-якої
спеціальної підготовки і в першу чергу спря- ведмедики тедді п’ють чай з красунями-ляльмовані на розкриття творчого потенціалу та ками і над ними витає запах ванілі та кориці.
нестандартного мислення.
На стінах картини, вишиті вручну, а на столику
шикарний букет. Кожна річ зберігає тепло рук
КУРСОВА ПІДГОТОВКА ВКЛЮЧАЄ:
і позитивну енергію свого творця. Приходьте
–– Розробка та підготовка нових моделей одягу до нас у гості! Ми раді бачити всіх бажаючих
до виробництва в сучасних умовах з викори- від мала до велика на наших курсах та цікавих
станням САПРо «JULІVI»;
майстер-класах, теми яких:
–– Конструювання, моделювання та виготовлен- –– Текстильна лялька
ня жіночого поясного та плечевого одягу;
–– Авторська лялька з пластику
–– Закрійник жіночого одягу;
–– Скульптурний текстиль
–– Майстер манікюру;
–– Полімерна глина
–– Майстер педікюру;
–– Флористика
–– Візажіст-стиліст;
–– Декупаж
–– Перукар (перукар-модельєр);
Скрапбукінг.
–– Арт-студія;
–– Модельне агентство.
МОДНА АКАДЕМІЯ «МІЙЛАН» ПРОПОНУЄ:
За детальною інформацією звертайтесь за те- Дефіле: подіумний крок, подіумна стійка,
лефоном 743-61-43 або дивіться на сайті ліцею сценічна хореографія.
www.nlicey.com.ua/navchalnij_centr. Приклади Хореографія: бальна, класична, сучасна.
робіт дивіться на сайті www.valerit.com.ua.
Фотопластика: робота з професійним фотограВи обов’язково знайдете тут те, що шукаєте!
фом у фотостідії.
Приєднуйтесь до нашої атмосфері тепла, радості, Акторська майстерність: гра міміки і жестів,
затишку і позитивного настрою!
акторська гра, історичні танці.
АРТ-студія — своєрідний клуб за інтересами.
Візаж: класичний, TV макіяж, подіумний.
Ми займаємость творчістю! Клаптики тканин Етикет і стиль: загальні поради з вибору одягу,
збираються воєдино і перед нами затишне по- жіночий гардероб, макіяж та зачіска, правила
кривало, під яке так і хочеться залізти. Чарівні парфюмерного етикету, правила красивої ходи.
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В арт-студії ви навчитесь виготовляти сувеніри
та радувати своїх близьких: виробами з бісеру,
флористичними композиціями, вишивкою, декупажем, текстильними виробами тощо.

www.nlicey.com.ua
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Інноваційні технології

Ключ до успіху освіти — в інноваціях
«Якщо у тебе є ентузіазм, ти можеш зробити
все, що завгодно. Ентузіазм — це основа будьякого прогресу...»
Генрі Форд
За роки керування Шапошніковою Наталією
Петрівною в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну Державного закладу «ПНПУ
імені К. Д. Ушинського» створено:
–– навчальний центр інноваційних технологій
«Мійлан», який проводить курсову підготовку
з різних напрямків: флористика, базовий курс
фотографії, танці, візаж, перукарське мистецтво,
дизайн одягу та хенд-мейд студія. Заняття розраховані на людей без будь-якої спеціальної
підготовки і спрямовані на розкриття творчого
потенціалу;
–– електронну бібліотеку, яка являє собою складову частину інформаційного ресурсу освітніх і
наукових мереж та дозволяє збирати, зберігати і
ефективно використовувати колекції електронних документів;
–– центр профорієнтації та працевлаштування — єдиний в регіоні в системі ПТНЗ центр,
діяльність якого спрямована на вирішення питань проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування учнівської молоді
і випускників ліцею після закінчення навчання
за набутими професіями, забезпечення їх зайнятості у вільний від навчання час, сприяння
розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері,
надання психологічних та юридичних консультацій;
–– хмарні технології, впроваджені в навчально-виробничий процес дозволять cтворити онлайн майданчик для обміну досвідом і знаннями; розвивати і зберігати базу знань навчального
закладу; управляти розвитком обдарованих учнів та допомагати відстаючим учням; проводити
дистанційне навчання для учнів, які з поважних
причин не відвідують навчальний заклад.
УЧНІ-ІНВАЛІДИ З ВАДАМИ СЛУХУ
З 1998 року в навчальному закладі здійснюється
професійна підготовка учнів-інвалідів з вадами
слуху. Основою роботи педагогічного колективу
ліцею з учнями з особовими фізичними потребами є позиція особистісно-орієнтованої взаємодії, співпраці і допомоги, уваги до ініціативи
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і спроможності молоді з вадами слуху.
За роки навчання у ліцеї внаслідок систематичного корекційного освітньо-виховного впливу
більш 170 дітей з особливими потребами одержали високий рівень кваліфікації робітничих
професій та працевлаштовані на підприємствах
міста та області, з них 14 випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах.
Проект «Напрямки удосконалення самоорганізації випускників ПТНЗ в умовах ринкової економіки»
Рік реалізації — 2012–2015 рр., що обумовило
систематичне проведення спеціальних заходів
(науково-методичних семінарів, конференцій,
майстер-класів), присвячених питанням успішного працевлаштування і педагогічного супроводу випускників у виборі майбутньої кар’єри.
Для цього залучаються підприємці, працівники служб зайнятості, керівники малого бізнесу,
співробітники податкової служби, банківські
службовці, активні члени суспільних організацій, підприємств, роботодавці.
НОВІ ВИРОБНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
Впровадження в навчально-виробничий процес
нових виробничих технологій для створення
і розробки моделей одягу (САПРо «JULIVI»).
Сукупність технічних, програмних та інформаційних засобів системи автоматизованого
проектування (САПР) для створення і розробки моделей креслень, виготовлення лекал, дає
можливість підготовки конкурентоспроможних
фахівців з високими сучасними професійними
якостями.
SES
Ліцей співпрацює з Фондом німецької економіки
(SES — служба старших експертів) з 2011 року в
рамках Україно-Німецької співпраці для підготовки фахівців на рівні міжнародних стандартів.
Співробітництво з міжнародними експертами
SES дає можливість ознайомити наших учнів
та педагогічних працівників з європейськими
стандартами та технологіями.
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Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» є
навчальним закладом другого атестаційного рівня, який забезпечує реалізацію потреб людини у здобутті професійної та повної загальної середньої освіти, оволодінні робітничими професіями, кваліфікацією відповідно до її інтересів, здібностей,
стану здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави. Навчальний заклад був заснований у 50-х і за роки існування був декілька разів реорганізований.
Одеський професійний ліцей технології та дизайну є структурним підрозділом
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», що забезпечує планування безперервної ступеневої
підготовки фахівців для освіти, легкої промисловості та сфери послуги .
Очолює навчальний заклад Шапошнікова Наталія Петрівна, кандидат педагогічних
наук — творчий педагог, талановитий організатор.
Ліцей здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з
числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи
повної загальної середньої освіти, а також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення. Здійснення навчально-виробничої, методичної та виховної роботи в ліцеї має на меті підготовку кваліфікованих
робітничих кадрів з урахуванням вимог сучасного виробництва, техніки культури
та перспектив їх розвитку.
У лютому 2015 року навчальний заклад відсвяткував своє 60-річчя.

Одеський професійний
ліцей технологій та дизайну
www.nlicey.com.ua
http://vk.com/nlicey
nlicey@ukr.net
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