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Наш Ліцей. Сучасний навчальний заклад на Півдні України
«Сенс життя - самовираження. Проявити у всій
повноті свою сутність - ось для чого ми живемо»
ОскарУайльд

ДОРОГІ ЧИТАЧІ!
Від імені всього колективу ліцею рада вітати Вас на
сторінках журналу «ProfDesign»!
Наш 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.

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

У своїй роботі на перший план ми ставимо якість
освіти. Саме тому останнє десятиліття, професіонали сфери дизайну та послуг - ті люди, більшість з
яких почали свій творчий і трудовий шлях в нашому навчальному закладі.
З дня заснування Ліцею, його випускниками стали
близько 25 тис. фахівців сектора легкої промисловості: кравців, закрійників.
Цей випуск присвячений ювілею Одеського професійного ліцею технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».
За 60 років наш дружній колектив досягнув чималих успіхів, про які ми з радістю розповімо Вам,
наші дорогі друзі!
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День народження ліцею. 60 років з Дня заснування
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Про ліцей

Наш Ліцей

ду з європейськими стандартами і технологіями,
підвищити кваліфікацію та майстерність майстрів
виробничого навчання і викладачів, отримати бізнес-консультації та обмінятися досвідом роботи.

Сучасний навчальний заклад на Півдні України

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.

«Освіта — це відчинені двері у новизну, випробування і майстерність»
Аліна Волощук
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 й
перспектив їх розвитку.

ІСТОРИЧНА СПРАВКА
Професійно-технічний навчальний заклад був заснований у 1954 р. і за роки існування був декілька
разів реорганізований.
Одеський професійний ліцей технології 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.
Очолює навчальний заклад Шапошнікова Наталія
Петрівна, кандидат педагогічних наук.
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НОВІ ПРОФЕСІЇ
З 1955 по 2000 роки у ліцеї здійснювалась підготовка тільки з професій швейного напряму для
найбільшого на півдні України ВТ Швейного об’єднання імені В. В. Воровського. Згодом з ініціативи
директора ліцею Шапошнікової Наталії Петрівни,
яка очолює навчальний заклад з 1996 року, в ліцеї
відкриті нові сучасні професії, які користуються
попитом на ринку праці: «Перукар (перукар-модельєр)», «Манікюрник; педикюрник», «Вишивальник», «Агент з організації турцизму; черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)»,
«Оператор комп’ютерного набору; фотограф (фотороботи), «Офісний службовець (бухгалтерія)»,
«Квіткар; флорист». З окремих професій навчальний заклад майже єдиний в регіоні, в якому можна
отримати професійні знання та практичні навички
з професій, «Вишивальник» «Квіткар; флорист»,
«Фотограф (фотороботи)».
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 і спроможності молоді з вадами слуху.
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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, 28 учнів-інвалідів
одержали дипломи з відзнакою.
ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСІВ
Показником ефективності обраних методів управління Шапошніковою Наталією Петрівною є високі показники в професійній підготовці учнів
ліцею. На обласних та всеукраїнських конкурсах
професійної майстерності учні ліцею займають
призові місця, серед них учениця, яка одержала
стипендію Президента України.
SES
Директор ліцею, Шапошнікова Наталія Петрівна
дотримується європейського підходу в підготовці
висококваліфікованих, конкурентоспроможних на
ринку праці робітників.
Для забезпечення поставлених завдань ліцей співпрацює з Фондом німецької економіки з міжнародного співробітництва (SES — служба старших
експертів) з 2011 р. в рамках Україно-Німецької співпраці для підготовки фахівців на рівні міжнародних стандартів. Співробітництво з міжнародними
експертами SES дає можливість ознайомити учнів
та педагогічних працівників навчального закла-

Про ліцей

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ
ТА ЦЕНТРУ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
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.
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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
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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.

Святкування 60-річчя

День народження ліцею

Привітати наш ліцей завітав Державний заклад
«Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського». Чудові музичні подарунки пролунали в актовій залі ліцею.

60 років з Дня заснування
«Хоч роки і беруть своє, але запал і талант завжди
повертають більше»
Леонід Сухоруков

Легкокрилим птахом пролітають роки. І ось нашому рідному ліцею вже 60.
Ювілей — це символ зрілості, це підсумок великого
життєвого шляху, який об’єднав сьогодні тих, хто
глибоко поважає працю педагогів, хто цінує професійну майстерність, розуміє проблеми освіти,
творить красу, робить все, щоб молоде покоління
юнаків і дівчат росло здоровим, високоосвіченим,
поважає свою професію. На перший погляд ми молоді — нам лише 60! Але скільки радощів і бід тут
пережито! Є що згадати, над чим задуматися, та
найголовніше — є чим пишатися!

19 лютого 2015 року Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» відзначив
60 років з Дня заснування.
В рамках заходу проведена презентація інноваційних проектів ліцею: «Центр профорієнтації
та працевлаштування», «Електронна бібліотека»,
«Впровадження новітніх виробничих технологій
для створення моделей одягу – САПР «Julivi», «Співпраця з Фондом німецької економіки з міжнародного співробітництва (SES — служба старших експертів)» та досвіду роботи навчального закладу за
напрямками:
перукарське мистецтво та декоративна косметика;
мистецтво фотографії;
сучасна та європейська флористика;
основи веб-дизайну;
моделювання та дизайн одягу.
Навчальний заклад відвідали випускники ліцею,
потенційні роботодавці та благодійники, які залишили свої побажання та пропозиції для інтернет-журналу ліцею.
Гостей зустрічали привітні чергові та музиканти Одеської філармонії. На запрошених чекали
приємні сюрпризи — сувеніри, екскурсія навчальним закладом, фотосесія та святковий концерт.

Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
Що вже ліцею — 60.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийми вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день!
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Виступали лауреати міжнародних конкурсів, студенти факультету музичного та хореографічного
освіти: Гришко Марія, Капустинський Кирило та
Швидкая Карина, Мураткова Наталія.

Нагородження

Найкраща нагорода — визнання
Нагородження працівників ліцею грамотами
Потрібно любити те що робиш, і тоді праця - навіть найгрубіша - підноситься до творчості
Максим Горький
Сумлінна праця педагогічних працівників ліцею
відзначена Почесними грамотами Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної
ради, Одеської міської ради, Департаменту освіти
і науки Одеської обласної державної адміністрації,
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області, Київської районної адміністрації Одеської міської ради, Державного закладу «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».
В урочистій церемонії нагородження прийняли
участь:
- Бянова Наталія Анатоліївна, керуючий справами апарату Одеської обласної ради;
- Бернавська Ірина Василівна, заступник директора Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації;
- Корчевський Олександр Еммануїлович, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області;
- Ананьєв Антон Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи Державного закладу
«Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»;
- Повстяная Лариса Аркадіївна, керівник організаційно-кадрового відділу та зв’язків з громадськістю Київської районної адміністрації Одеської
міської ради.
Життя мине. Але труди,
Залишаться учням на спомин,
Яких за руки Ви вели
Стежками знань, науки полем.
Кого теплом своїх сердець
В буденний холод зігрівали,
Були - порядності взірець,
Й до краплі душу віддавали.
Не згасне пам’яті вогонь
Про вчителя, допоки діти
Несуть знання з його долонь,
Через життя, неначе квіти!
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Привітання

Дякуємо, що завітали!
Свято в дружньому колі
Hагороди і відзнаки не минули нас в житті,
З ювілеєм привітати тут зібрались друзі всі:
Ветерани, освітяни, і партнери, і митці!
приємні сюрпризи — сувеніри, екскурсія навчальним закладом, фотосесія та святковий концерт.
Від великої кількості почесних гостей, партнерів
ліцею лунали щирі слова привітання та були вручені пам’ятні подарунки, а саме від:
- помічника народного депутата України
Е. Л. Матвійчука — Леоніда Леонідовича Горбачова;
- Ігумені Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря матінки Серафіми;
- ректора Одеської духовної семінарії архімандрита Серафіма;
- представника громадської організації «ІнтелекНавчальний заклад відвідали випускники ліцею,
потенційні роботодавці та благодійники, які залишили свої побажання та пропозиції для журналу.
Серед запрошених були присутні соціальні партнери навчального закладу, які забезпечують учнів
ліцею місцями для проходження виробничої практики з подальшим працевлаштуванням: Торгова
кампанія «Торговий дім «Грегорі Арбер»», фірма
«Чорноморкосметікс», Укрсіббанк, Приватбанк,
Укрпошта, туристичне агентство «Хот Тревел»,
страхова компанія «Уніка» та інші.
Гостей зустрічали привітні чергові та музиканти Одеської філармонії. На запрошених чекали
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туальний форум» Лариси Олексіївни Козловської;
- директора Департаменту освіти і науки Одеської
міської ради Олени Валеріївни Буйневич;
- завуча школи-інтерната №97 Надії Андріївни
Дерік;
- директора школи-інтерната №91 Віктора Миколайовича Малія;
- депутата Одеської міської ради Ігоря Борисовича
Колектив Одеського професійного ліцею техноло-

гій та дизайну ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського»
щиро дякує гостям за теплі привітання, цінні подарунки та атмосферу справжнього свята!
Виражаємо найщирішу подяку спонсорам, нашим
партнерам, за допомогу в організації заходу - компанії «Qadro» та ательє квітів «Letto Buketto».
Події висвітлені в новинах телеканалів: ICTV, Град,
Думаская ТВ, Парус, Медиа груп, на сторінках
медійних інтернет-ресурсів та на сайті ліцею.

Привітання

Щирі вітаня наших гостей
Наш прекрасний ювілей
Позбирав усіх гостей,
Друзів теж прийшло багато
Нам процвітання побажати:
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
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Привітання
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Колекції одягу

Одяг як відзеркалення сучасності
Колеція «Душа»
У вишитих стібках — історія народу!
Ті добрі чари легкої руки, — в яких живуть людські
безсмертні душі… Нехай на порох зітруться роки
Та їх ні час, ні простір не порушать!
Могутня хвиля відродження української культури,
традицій, обрядів, ремесел, у тому числі і вишивання, запанувала в нашому суспільстві. Невичерпною
скарбницею духовної культури нашого народу є
особлива її частина — вишивання — майстерність
оздоблення одягу та домашнього текстилю.
Саме цей напрямок ми розвиваємо в «Творчій лабораторії» ліцею під керівництвом старшого майстра
Любові Володимирівни Приходько за участю майстрів виробничого навчання швейного профілю.
На досвіді роботи «Творчої лабораторії» у 2011
році було започатковано інноваційний проект
«Мода. Краса. Успіх», покликаний створити умови
для творчого професійного розвитку особистості
учня за межами навчальної програми. Це дає можливість відчуті радість успіху, усвідомити свої здібності і віру з власні професійні можливості.
Педагогічна ефективність розвитку професійних
умінь, навичок учнів при плануванні творчого проекту, пошуку тем очевидна: підвищується рівень
мотивації навчання та пізнавальної активності
учнів, встановлюється взаєморозуміння між вчителем і учнями, з’являється взаємна задоволеність
вчителя і учнів спільною працею на заняттях.
В цілому ж, побудова занять на засадах діалогічної
взаємодії дозволяє майстру створити до6розичливу, творчу атмосферу на заняттях, спонукати учнів
до самостійного творчого мислення, гуманізувати
найчально-виховний процес у ліцеї.
Такі напрямки роботи «Творчої лабораторії» ліцею, як створення і виготовлення колекцій одягу,
презентація колекцій, розширюють можливості
профорієнтаційної роботи навчального закладу.
За 60 років роботи в ліцеї було створено чимало
різноманітних колекцій. Хочемо познайомити вас
с кількома з них.
Колекція «Україна» — це вишиті плаття-сорочки
з традиційними жилетами, спідницями-запасками, фартухами. Віночки, стрічки, заплетені коси
моделей гармонійно доповнюють створений образ
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українських дівчат.
Колекція «Вінок України» — колекція вечірніх
суконь і взуття надзвичайно вишуканих, які підійдуть для подіума чи «червоної доріжки». У «Вінок
України» вплетені: Ромашка, Калина, Соняшник,
Чорнобривець, Колосок, Мак, Волошка, Мальва.
Ці колекції призери фестивалів «Времена Года»,
«Этно-Эрато» (м. Москва), учасники міських офіційних заходів та Українського форуму, Вишиванкових фестивалів 2011-2014 років.
«Хіба минає все минуле?» Саме цей вислів української поетеси Лесі Українки є девізом наступної
колекції. «Дежав’ю» — це фірмовий джинсовий
одяг. Брюки, сукні, сарафани, спідниці, доповненні
блузами-вишиванками сучасних моделей. Образи
цієї колекції відроджують невичерпну скарбницю
духовної культури в час високих технологій, урбанізації та практицизму. Колекція «Дежав’ю» —
призер конкурсу «Паром» (1 місце) 2010 року.
Колекція «Євро–2012» присвячена чемпіонату з
футболу, який проходив в Україні. «Традиції поза
часом!» — девіз цієї колекції. Офісний стиль одягу — імідж, створений за мотивами національного
українського одягу, але із сучасних тканин. Уніформа включає лише блузу і спідницю, оздоблених
вишивкою.
З дитинства пам’ятні зворушливі картинки «Букваря»: голубий метелик на квітучому кошику соняшника і золота рибка в голубому просторі акваріума;
на високому вранішньому небі сяюче сонце або
теж саме сонце, народжене морем; на голубій воді
річки пухнасті жовті каченята, в безкрайньому
пшеничному полі волошки чи це ж золоте поле на
тлі голубого неба… Підсвідомі, невід’ємні почуття
змушують думати: цчи не з цих кольорів зіткано
український прапор?
Чи не це є Душа?
Презентуємо нову колекцію, назва якої — «Душа»,
яка присвячена подіям у нашій країні.
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Колекції одягу

«Порто-Франко»

«Українська весна»
Встала весна, чорну землю
Сонну розбудила,
Уквітчала її рястом,
Барвінком укрила

Літній день, Одеса-мама.
Дерібасівська гуде!
Ось на шпичках мила дама
З парасолькою іде
Степан Олійник
Південна Пальміра... Чорноморська перлина... Як
тільки не називають наше улюблене місто!
Вдихніть повітря старої Одеси, яка стала колискою
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для багатьох талановитих людей епохи. Здійсніть
подорож в минуле нашого міста, про одночасно в
його майбутнє разом з колекцією «Порто-Франко».
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За вікном ще зима, але крізь похмуру негоду вже
пробиваються ласкаві промені сонця, нагадуючи
нам - весна не за горами! Зовсім скоро задзвенять

Тарас Шевченко

голоси перелітних птахів, з’являться першоцвіти,
зазеленіє трава! Зустрічайте весну всім серцем, разом з нами і колекцією «Українська весна».

Наші професії

Професія 5141.2 «Перукар (перукар-модельєр);
манікюрник». Підготовка здійснюється на базі 9
класів. Термін навчання — 3 роки. Випускникам
присвоюється кваліфікація Перукар І класу.
Навчання включає курс загальноосвітніх дисциплін та професійну підготовку (теоретичну та
практичну). 2 роки учні вивчають перукарське
мистецтво і 1 рік — манікюрну справу. Інтегрована професія має свої переваги в умовах сучасного
ринку.
Для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Перукар (перукар-модельєр); манікюрник»
обладнані сучасні кабінети спеціальних дисциплін,
дві учнівські перукарні та майстерня з манікюрної
справи. Обладнання майстерень відповідає вимогам стандартів.
Професія 5141.2 «Перукар (перукар-модельєр)»
Підготовка здійснюється на базі 11 класів. Строк
навчання — 1 рік. Випускникам присвоюється
кваліфікація Перукар ІІ класу.
Професійна підготовка (теоретична та практична)
здійснюється у спеціально обладнаних аудиторіях
та майстернях, що відповідають держстандартам.
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Професія 5141.2 «Манікюрник; педикюрник».
Підготовка здійснюється на базі 11 класів. Строк
навчання — 1 рік. Випускникам присвоюється
кваліфікація Манікюрник 3 розряду (І класу), Педикюрник 3 розряду (І класу).
Учні вивчають манікюрну справу 5 місяців і 5 місяців — педикюрну справу. Оскількі прийоми роботи схожі, професія «Манікюрник» є базовою. В
умовах сучасного економіки інтегрована професія
має переваги: майстер широкого профілю швидше
зможе себе реалізувати.
«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.
Для учнів проводяться різноманітні майстер-класи з метрами в професії. Учні ліцею приймають
активну участь у конкурсах професійної майстерності, акціях, профорієнтаційних заходах.
Професійна підготовка (теоретична та практична)
здійснюється у спеціально обладнаних аудиторіях і
майстернях манікюрної та педикюрної справи, що
відповідають вимогам освітніх стандартів.
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Професія 7433.2 «Кравець». Підготовка здійснюється на базі 9 класів. Термін навчання —
3 роки. Випускникам присвоюється кваліфікація
Кравець 4 розряду.
Навчання включає курс загальноосвітніх дисциплін та професійну підготовку (теоретичну та
практичну).
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 кравецьких послугах існує постійно. Кравець — це перша сходинка
в оволодінні мистецтвом створення одягу. В ліцеї
діє Учнівське ательє та модельне агенство, які захоплюють учнів та занурюють у цікавий світ майбутньої професії. Нашими учнями були створені
надзвичайні колекції одягу, які займали призові
місця на міжнародних та регіональних конкурсах.
Для підготовки кваліфікованих робітників з
професії «Кравець» обладнані сучасні кабінети
спеціальних дисциплін, дві учнівські швейні майстерні. Обладнання майстерень відповідає вимогам деравних стандартів.

Професія 7433.2, 8263.2 «Кравець; віишивальник». Підготовка здійснюється на базі 11 класів.
Строк навчання — 1,5 року. Випускникам присвоюється кваліфікація Кравець 3 розряду, Вишивальник 2 розряду.
Навчання включає курс загальноосвітніх дисциплін та професійну підготовку (теоретичну та
практичну). Професія кравець охоплює 1 рік навчання, вишивальну справу учні вивчають півроку.
«Кравець; вишивальник» — дуже творча, красива
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. У ліцеї діє учнівська лабораторія, де створюються неймовірної краси витвори сучасного мистецтва, дивовижні колекції одягу.
Професійна підготовка здійснюється у спеціально
обладнаних аудиторіях та майстернях (швейних та
вишивальних), які мають необхідне обладнання та
відповідають вимогам освітніх стандартів.
В умовах сучасного економіки інтегрована професія має переваги: майстер широкого профілю
швидше зможе знайти роботу до душі.

Наші професії

Професія 4121, 4112 «Оператор комп’ютерного
набору; офісний службовець (бухгалтерія)» —
інтегрована професія. Строк навчання — 3 роки
на базі 9 класів. Випускникам присвоюється
кваліфікація Оператор комп’ютерного набору І категорії, Офісний службовець (бухгалтерія).
Професія «Оператор комп’ютерного набору; офісний службовець (бухгалтерія)» включає одразу дві
перспективні на ринку праці професії, які нерозривно пов’язані.
Професійні навички оператора комп’ютерного
набору корисні у багатьох професіях, оскільки в
межах професії відбудеться знайомство з компютером та офісними програмами. Кваліфікований
офісний службовець розуміється на всіх питаннях
обліку та податкової політики.
Для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Оператор комп’ютерного набору; офісний
службовець (бухгалтерія)» в нашому навчальнму закладі обладнані дві учнівські комп’ютерні
майстерні та лабораторії бухгалтерського обліку
з ліцензованим програмним забезпеченням та
можливістю роботи в мережі Internet. Обладнання
майстерень відповідає вимогам стандартів.
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Професія 4112, 7344 «Оператор комп’ютерного
набору; фотограф (фотороботи)». Підготовка
здійснюється на базі 9 класів. Термін навчання —
3 роки. Випускникам присвоюється кваліфікація
Оператор комп’ютерного набору І категорії, Фотограф 4 розряду.
«Оператор комп’ютерного набору; фотограф (фотороботи)» - це інтегрована професія. Знайомство
з новітніми технологіями комп’ютерної обробки
інформації, зображень та мультимедіа, сприяє отриманню інтегрованої професії.
Для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Оператор комп’ютерного набору; фотограф
(фотороботи)» в ліцеї обладнані 4 сучасні компютерні класи з ліцензованим програмним забезпеченням та доступом до мережі Інтернет, фотомайстерня та фотопавільйон, які відповідповідають
вимогам освітніх стандартів.
Професія 7344 «Фотограф (фотороботи)». Підготовка здійснюється на базі 11 класів. Випускникам
присвоюється кваліфікація Фотограф 4 розряду.
Термін навчання — 1 рік. Обладнання фотомайстерень відповідає вимогам освітніх стандартів.

www.nlicey.com.ua

Професія 4221, 5221 «Агент з організації туризму;
черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)». Підготовка здійснюється на базі 11 класів.
Термін навчання — 1 рік. Випускникам присвоюється кваліфікація Агент з огранізації туризму,
Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату.
Туристична сфера набула перспективного розвитку з розширенням міжнародних зв’язків. Сучасний
ринок потребує висококласних спеціалістів.
Наші учні 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 ділової української мови та іноземної.
Для підготовки висококваліфікованого працівника
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 8269.2, 7331.1 «Квіткар; флорист».
Підготовка здійснюється на базі 11 класів. Строк
навчання — 1 рік. Випускникам присвоюється
кваліфікація Квіткар 3 розряду, Флорист 3 розряду.
Флористика — це і ремесло, і мистецтво. Професіонал повинен вміти не тільки складати букети, композиції, але й оформляти приміщення, предмети
декору, виготовляти аксесуари.
«Квіткар; флорист» — професія красива, цікава і
надзвичайно творча. Фахівець у галузі фітодизайну повинен не тільки бути в курсі останніх тенденцій і новинок сезону, але і йти на крок попереду.
В процесі навчання на вас чекає чимало творчих
завдань: виготовлення різноманітних композицій,
аксесуарів, сувенірів, упаковок тощо. Учні беруть
участь у акціях, ярмарках та виставках майстерності, майстер-класах з метрами у професії.
Професійна теоретична підготовка в ліцеї здійснюється у спеціально обладнаних аудиторіях.
Практична підготовка здійснюється в майстерні,
що відповідаює вимогам освітніх стандартів.
Інтегрована професія має переваги в умовах сучасної ринкової економіки: майстер широкого профілю швидше зможе себе реалізувати.

Анонс

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)»
Леонардо Да Вінчі казав: «У природі все
мудро продумано і влаштовано, всяк повинен займатися своєю справою, і в цій
мудрості — вища справедливість життя». Ремісництво знову в моді.
Перший випуск журналу присвячений
професіям, за якими веде підготовку
Одеський професійний ліцей технологій
та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».
На сьогоднішній день ліцей веде підготовку за десятьма професіями, про які
ми з радістю розповімо Вам, наші дорогі
друзі!

ФОТОГРАФІЯ

«Фотограф (фотороботи)»

ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО

«Перукар (перукар-модельєр)»
«Перукар (перукар-модельєр); манікюрник»

НІГТЬОВА ЕСТЕТИКА
«Манікюрник; педикюрник»

ФЛОРИСТИКА
«Квіткар; флорист»

ДИЗАЙН ОДЯГУ
«Кравець»

ВИШИВКА

НАД НОМЕРОМ ПРАЦЮВАЛИ:

«Кравець; вишивальник»
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«МІЙЛАН»

Творча майстерня. Навчальний центр інноваційних технологій
«Мійлан»
www.nlicey.com.ua
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