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Шапошнікова Наталія Петрівна

Директор Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Одеський професійний 
ліцей технологій та дизайну». Почесне звання 
«Заслужений працівник освіти України». Кандидат 
педагогічних наук, доцент. Відмінник освіти 
України. Почесний член Міжнародної Слов’янської 
Академії Освіти імені Я. А. Коменського.

Потужний колектив, який більш ніж 60 років 

строює інноваційні проекти у навчанні робітничих 

професій, заслуговує на велику пошану. 

Я дуже вдячна колективу за підтримку щодо присвоєння 

мені державної нагороди «Заслужений працівник освіти 

України», бо вважаю це успіхом педагогічного колективу. 

Випускники ліцею отримав високопрофесійні знання та 

навички, одержали міцну основу для майбутнього розвитку 

та росту для відкриття власних приватних підприємств і 

створення брендів. Вони активні, цілеспрямовані, зухвалі, 

готові йти проти правил, впевнені у своєму майбутньому, 

усвідомлюють свою важливу роль в ньому, розвиваючи 

економіку держави на внутрішньому та світовому ринках.

Бажаю ліцеїстам бути в постійному творчому пошуку, 

слухати власну інтуїцію, яка надасть незрівнянні 

індивідуальні результати. Підсумком вашого особистого 

шляху буде здійснення проекту «Моє життя - найкраще».

Дизайн і оздоблення одягу

Перукарське мистецтво

Нігтьова естетика

Фотомистецтво

ІТ-технології

Флористика

Туризм

Навчально-практичний
центр сучасних швейних
технологій і дизайн

Захід «Формула успіху» - це
найкращий шлях до
здійснення мрій

Фото обкладинки:  образ отримав

1 перше місце у номінації «Готика» фіналу 

Всеукраїнського конкурсу ESTEL «Снігова 

королева» 2017 серед студентів навчальних 

закладів з перукарського мистецтва

Змiст
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в соціальних мережах FACEBOOK, хмара ліцею nlicey5@ outlook.

com.

 В ліцеї використовується європейський підхід в підго-

товці висококваліфікованих, конкурентоспроможних на ринку 

праці робітників. Для забезпечення поставлених завдань ліцей 

співпрацює з Фондом німецької економіки з міжнародного 

співробітництва (SES– служба старших експертів) в межах Украї-

но-Німецької співпраці з метою ознайомлення із європейсь-

кими стандартами і технологіями, отримання бізнес-консуль-

тацій, підвищення кваліфікації і обміну досвідом роботи. Ліцей 

приймає участь у міжнародному соціальному проекті від сек-

ції «Intercoiff ure Україна» міжнародного благодійного фонду 

«Educаtion for Life» з метою допомоги учням соціально незахи-

щених категорій додатково освоїти сучасні знання та професій-

ні навички з професій сфери послуг преміум-класу.

 Педагогічний колектив зробив вагомий внесок у ство-

ренні педагогічних концепцій в наданні професійної освіти 

молоді з обмеженими фізичними можливостями. Професійну 

освіту в ліцеї одержують учні з особливими освітніми потреба-

ми з 1998 року. За роки навчання в ліцеї більш 190 учнів з об-

меженими фізичними можливостями одержали високий рівень 

робітничої кваліфікації, підвищили свою працездатність, що за-

безпечило їм повноцінну участь у житті суспільства.

Одеський професійний ліцей технологій та дизайну - флагман 

серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 В Одеському професійному ліцеї технологій та 

дизайну професійна підготовка спочатку проводилась 

тільки з професій швейного напряму для найбільшого на 

Півдні України ВТ Швейного об’єднання імені В. В. Во-

ровського. З часом з ініціативи директора ліцею в закладі 

освіти відкриті нові сучасні професії, які користуються 

попитом на ринку праці: перукар (перукар-модельєр), 

манікюрник, педикюрник, вишивальник, агент з органі-

зації туризму, черговий по поверху (готелю, кемпінгу, 

пансіонату), оператор комп’ютерного набору, фотограф 

(фотороботи), конторський (офісний) службовець (бух-

галтерія), квіткар, флорист. Одеський професійний ліцей 

технологій та дизайну єдиний заклад професійної освіти 

в регіоні, в якому можна отримати професійні знання та 

практичні навички з професій «Фотограф (фотороботи), 

«Квіткар; флорист», «Вишивальник».

  Основна творча діяльність закладу освіти пов’я-

зана з Fashion-проектами, ініціатором яких виступає ди-

ректор ліцею - створення високопрофесійних колекцій 

моделей одягу для участі у міжнародних та  всеукраїнсь-

ких фестивалях та  конкурсах fashion – індустрії, а саме: 

дипломи виставки – конкурсу «Високі технології в освіті», 

м. Одеса, 2006 р., 2008 р.; VІІІ Міжнародного конкурсу 

високої моди національного костюму «ЭТНО-ЭРАТО», 

м. Москва, 2007 р.; VІІІ Міжнародного фестивалю моди 

«Зимове рандеву», м. Київ, 2007 р.; українського інтер-

національного фешн – фесту, IV сезон, 2016 р.; «ODESSA 

FASHION WEEK», 2017 р.; «Ukrainian international fashion 

fest 4 seasons», 2017 р; Гран-прі професійного конкур-

су модельєрів – дизайнерів «Паром», м. Харків, 2009 р., 

2010 р.; Всеукраїнського конкурсу дизайнерів «Мода без 

кордонів», 2015 р., 2016 р., 2017 р. (весна); 2017 р. (осінь); 

З 2006 року у ліцеї впроваджено систему автоматизо-

ваного проектування одягу САПР Julivi для створення і 

розробки моделей одягу, креслень, виготовлення ле-

кал. У червні 2018 року на базі ліцею відбулось відкриття 

Навчально-практичного центру сучасних швейних тех-

нологій і дизайну для забезпечення виконання завдань 

щодо дизайну, проектування та конструювання одягу, 

а також практичної підготовки фахівців в індустрії моди.

Для інноваційного та інформаційного розвитку в закладі 

освіти створено електронну бібліотеку, яка являє собою 

складову частину інформаційного ресурсу освітніх і на-

укових мереж та дозволяє збирати, зберігати і ефектив-

но використовувати колекції електронних документів; 

центр профорієнтації та працевлаштування -  єдиний 

в регіоні в системі ПТНЗ центр, діяльність якого спря-

мована 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; центр інноваційних техноло-

гій «Мійлан» - освітній центр, який проводить курсову 

підготовку за сучасними напрямками: фотомистецтво, 

ІТ-технології, перукарське мистецтво, нігтьова естетика, 

флористика, дизайн та оздоблення одягу; «Хмарні» тех-

нології», «Google Apps for Education в програмі Google 

Classroom».

 В закладі освіти розроблені інформаційні ре-

сурси: сайт Одеського професійного ліцею технологій та 

дизайну www.nlicey.com.ua, сайт Центру профорієнтації 

та працевлаштування www.nlicey-centr.com.ua, сторінки 
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Дизайн і оздоблення
одягу
КРАВЕЦЬ    ЗАКРІЙНИК     ШВАЧКА     ВИШИВАЛЬНИК
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 Дизайн   одягу  —   це  один  з 

напрямків творчої діяльності, метою якої є 

проектування комфортного, функціонально 

оправданого, естетично цілісного одягу, як 

одного з елементів предметного середовища, 

який відповідає відповідним матеріальним та 

духовним вимогам споживача. Але створенню 

колекцій одягу передує робота з розробки 

ескізу, побудови конструкції, виготовлення 

лекал, розкрою виробу та його виготовленню. 

Отримати необхідні знання та практичні уміння 

в Одеському професійному ліцеї технологій 

та дизайну можна за професіями «Кравець», 

«Закрійник», «Швачка»; оздоблення одягу 

сучасною вишивкою – професія «Вишивальник», 

навчитись якої на Півдні України можна тільки у 

нашому ліцеї.

 

 Отримати практичні навички у 

створенні колекцій одягу учні ліцею можуть у 

Агентстві професійних послуг, де створюються 

неймовірної краси витвори сучасного 

мистецтва. Учнями ліцею під керівництвом 

досвідчених педагогів були виготовлені колекції 

одягу, які займали призові місця на міжнародних 

фестивалях та конкурсах, як-от:  «Мода без 

кордонів», «ЭТНО-ЭРАТО», «Зимове рандеву», 

«Паром» тощо і колекції вишитих робіт 

«Гетьмани України», «Відомі українські жінки».

 

 З 2006 року у ліцеї впроваджено систему 

автоматизованого проектування одягу САПР 

Julivi для створення і розробки моделей одягу, 

креслень, виготовлення лекал.

У червні 2018 року на базі ліцею відбулось 

відкриття Навчально-практичного центру 

сучасних швейних технологій і дизайну для 

забезпечення виконання завдань щодо дизайну, 

проектування та конструювання одягу, а також 

практичної підготовки фахівців в індустрії моди.
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Перукарське мистецтво
ПЕРУКАР (ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄР)
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 Роботу перукаря (перукаря-модельєра) 

часто порівнюють з роботою художника. 

Справжнього майстра відрізняє бездоганний 

художній смак, образне мислення, творчий 

підхід до своєї справи, комунікабельність.

 Сучасне перукарське мистецтво 

вимагає від майстра не лише натхнення, а й 

постійного пошуку нових форм і прийомів, 

вивчення новітніх тенденцій перукарської 

моди і підвищення професійного рівня 

спеціаліста. Учнів ліцею захоплює та занурює 

у майбутню професію знайомство з метрами 

перукарської справи, які проводять майстер-

класи та відкривають секрети успішної роботи 

у сфері краси. Так, Одеський професійний 

ліцей технологій та дизайну приймає участь 

у міжнародному соціальному проекті від 

благодійного фонду «Educаtion for Life» з 

метою допомоги учням з професії «Перукар 

(перукар-модельєр)» додатково освоїти сучасні 

знання та професійні навички з професій сфери 

послуг преміум-класу. Ліцей також співпрацює 

з  Фондом німецької економіки з міжнародного 

співробітництва (SES–служба старших експертів)  

в   межах    Україно-Німецької    співпраці    з 

метою ознайомлення учнів із європейськими 

стандартами і технологіями, отримання бізнес-

консультацій, підвищення кваліфікації і обміну 

досвідом роботи.
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Нігтьова естетика
МАНІКЮРНИК   �  ПЕДИКЮРНИК
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 З кожним роком попит на якісні 

професійні послуги у сфері нігтьового дизайну 

зростає. Бути успішним в своїй справі для 

майстра нігтьового сервісу означає не тільки 

працювати якісно, але й не відставати від 

передових досягнень у світі краси. Професійні 

знання – це одержання максимальної інформації 

про техніку та прийоми моделювання і дизайну 

нігтів і удосконалення своєї майстерності. 

Отримати необхідні знання, уміння можна в 

Одеському професійному ліцеї технологій 

та дизайну з професій «Манікюрник», 

«Педикюрник».

 Одеський професійний ліцей технологій 

та дизайну співпрацює з підприємствами та 

установами для забезпечення учнів робочими 

місцями для проходження виробничої 

практики і подальшого працевлаштування. 

Завдяки успішній співпраці під час виробничої 

практики учні отримують значний зріст у 

професійному плані та стимул до сумлінного 

навчання, поглиблення знань у трудовій сфері 

і відпрацювання професійних навичок. Учні 

ліцею постійно відвідують професійні виставки, 

майстер-класи професійного спрямування.
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Фотомистецтво
ФОТОГРАФ (ФОТОРОБОТИ)
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 Професія фотографа є, можливо, одним 

з найдивовижніших, адже робота цих людей 

полягає у фіксації найбільш яскравих проявів 

навколишнього світу. Правда, на відміну від 

майстра живопису, який може собі дозволити 

творити в різних жанрах, — від парадного 

портрета і морського пейзажу до фрески і 

гравюри, професіонал сучасної фотографії, 

як правило, вимушений обмежитися рамками 

певної спеціалізації. Сьогодні завдяки цифровим 

технологіям у фотографа з’явився новий 

спектр робіт: обробка знімків за допомогою 

спеціальних програм, що дозволяють робити з 

фотографією все що завгодно, прибрати будь-

які дефекти, згладити всі недоліки і взагалі 

втілити найнеймовірнішу фантазію.

 Отримати необхідні знання та професійні 

уміння можна в Одеському професійному ліцеї 

технологій та дизайну з професії «Фотограф 

(фотороботи)». У процесі навчання учні ліцею 

приймають участь у фотопроектах («Поза 

часом», «Оксамитовий сезон», «Дача», «Душа» 

тощо), конкурсах фахової майстерності, 

майстер-класах професійного спрямування, 

виставках персональних фоторобіт учнів 

(виставки «Люди, як вони є!», «Мить, зупинись!» 

тощо. 

 З метою ознайомлення учнів із 

європейськими стандартами і технологіями 

у сфері фотомистецтва, отримання бізнес-

консультацій, підвищення кваліфікації і 

обміну досвідом роботи ліцей співпрацює з  

Фондом німецької економіки з міжнародного 

співробітництва (SES– служба старших 

експертів) в межах Україно-Німецької співпраці.
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Колекція одягу: Оксамитовий сезон

Автор: Приходько Любов

Фото: Кришталь Володимир

Локація: Одеський Будинок вчених
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ІТ-технології

ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ
ОФІСНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ (БУХГАЛТЕРІЯ)
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 Комп’ютерна техніка на даний час 

досягла в своєму розвитку настільки високого 

рівня, що перетворилась в одну з важливих 

сторін навколишньої дійсності. Послугами 

операторів комп’ютерного набору та офісних 

службовців (бухгалтерія) користуються 

промислові підприємства, будівельні 

організації, сільське господарство, освіта, 

охорона здоров’я, наукові установи тощо. 

Застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій впливає на вдосконалення засобів 

виробництва, збільшення випуску продукції, 

зниження її собівартості; підвищення якості 

праці, оскільки автомати суворо контролюють 

дотримання режимів і технологій; зменшення 

фізичного навантаження на робітників, праця 

стає більш інтелектуальною та ін.

 У даний час бурхливого росту 

інформаційних технологій виникає потреба у 

великій кількості людей з умінням працювати 

на комп’ютерній техніці. Але, для успішної 

професійної кар’єри з професії «Офісний 

службовець (бухгалтерія)» необхідні більш 

поглиблені знання користувача сучасною 

оргтехнікою. Опанування інтегрованої професії 

«Оператор комп’ютерного набору; офісний 

службовець (бухгалтерія)» в ліцеї дозволить 

випускникам  закладу професійної бути 

конкурентоспроможним на ринку праці.

       В  Одеському  професійному  ліцеї 

технологій та дизайну впроваджені інноваційні 

проекти, які дають можливість активізувати 

творче мислення учнів та підвищити їхню 

конкурентоспроможність  на ринку праці:

«Електронна бібліотека Одеського 

професійного ліцею технологій та дизайну»; 

« «Хмарні» технології»;

«Google Apps for Education в програмі Google 

Classroom».
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Флористика

КВІТКАР   �   ФЛОРИСТ

Prof Design 2018 www.nlicey.com.ua

 Квіткар, флорист – професії цікаві і 

надзвичайно творчі. Для створення букетів і 

композицій потрібно мати образне мислення, 

фантазію, смак і необхідні знання. Креативність – 

невід’ємна якість флориста, що відображається 

в оригінальності букета. 

 Флористика – це і ремесло, і мистецтво. 

Професіонал повинен вміти не тільки складати 

букети, композиції, але й оформлювати 

приміщення, предмети декору, виготовляти 

аксесуари. 

  У процесі навчання на вас чекає чимало 

творчих завдань: виготовлення різноманітних 

сувенірів, композицій, аксесуарів, упаковок 

тощо. Ви зможете взяти участь у ярмарках та 

виставках майстерності, майстер-класах метрів 

у професії, пройти виробничу практику на 

підприємствах наших соціальних партнерів.

  З метою ознайомлення учнів із 

європейськими стандартами і технологіями 

у сфері фотомистецтва, отримання бізнес-

консультацій, підвищення кваліфікації і 

обміну досвідом роботи ліцей співпрацює з  

Фондом німецької економіки з міжнародного 

співробітництва (SES– служба старших 

експертів) в межах Україно-Німецької співпраці.
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Туризм

АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ
ЧЕРГОВИЙ ПО ПОВЕРХУ (ГОТЕЛЮ, КЕМПІНГУ, ПАНСИОНАТУ)

Prof Design 2018 www.nlicey.com.ua

Туристична сфера набула 

перспективного розвитку з розширенням 

міжнародних зв’язків. Одеський регіон - один 

з найпривабливіших приморських регіонів 

України, що має давню історію розвитку 

туризму. Однак, кількість кваліфікованих кадрів 

у цій сфері обслуговування є вкрай низькою. 

Сучасний ринок праці потребує висококласних 

спеціалістів. Саме тому туристичний та 

готельних бізнес є безпрограшним варіантом 

працевлаштування.

 Велике значення при підготовці фахівців 

туристичної галузі має поєднання теорії і 

практики. Реалізація цього принципу сприяє 

покращенню якості підготовки фахівців. Тому 

учні ліцею з професій «Агент з організації 

туризму», «Черговий по поверху (готелю, 

кемпінгу, пансіонату)» проходять практику 

безпосередньо в туристичних фірмах і готелях 

інших соціальних партнерів,  де за результатами

її проходження отримують запрошення

на роботу.  
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Навчально-практичний центр 
сучасних швейних
технологій і дизайну
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 Ураховуючи особливу роль 

інформаційних технологій у підготовці 

кваліфікованих та конкурентноспроможних 

на ринку праці робітників для швейного 

виробництва у ДПТНЗ «Одеський професійний 

ліцей технологій та дизайну» з 2006 року 

впроваджено систему автоматизованого 

проектування одягу САПР Julivi для створення 

і розробки моделей одягу та здійснює свою 

діяльність Навчально-практичний центр 

сучасних швейних технологій і дизайну.

 Головною метою діяльності Центру 

є реалізація завдань щодо вдосконалення 

професійно-практичної та професійно-

теоретичної підготовки учнів, слухачів закладів 

професійної освіти, підвищення кваліфікації 

фахівців швейних підприємств, впровадження у 

освітній процес новітніх виробничих технологій 

із застосуванням сучасного обладнання, 

інструментів і матеріалів, комп’ютерних 

технологій, професійна орієнтація учнів шкіл 

регіону, здійснення шляхом співробітництва і 

взаємодії  постійного зв’язку між підприємствами 

та іншими закладами професійної (професійно-

технічної) освіти з метою поширення 

інноваційних педагогічних та виробничих 

технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, 

інструментів, обладнання тощо.

 Курсова підготовка включає:
 розробка та виготовлення нових моделей 

одягу в сучасних умовах з використанням САПР 

Julivi;

 конструювання, моделювання та виготовлення 

жіночого поясного та плечового одягу.

 Агентство промислового дизайну
включає:
 розробка, градація, друк лекал промислових 

зразків;

 виготовлення зразків-еталонів;
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Одеський професійний ліцей технологій та дизайну
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