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План тижня відділення сфери послуг 
03.12.2018-07.12.2018 

03.12.2018 рік 

1. Відкритий урок майстра виробничого навчання Тіщенко Н.А. «Фарбування 
волосся», група ПВ-7 

04.12.2018 рік 

1. Майстер-клас викладача спецпредметів Батрак А.О. «Естетичне оформлення брів» 

05.12.2018 рік 

1. Відкритий урок викладача спецпредметів Балим К.М. «Технологія приготування різних 
видів омлетів. Вимоги до якості готових страв»  

2. Відкритий позакласний захід викладача спецпредметів Логвиненко І.Є. вікторина 
«Знавець професії», група ПВ-7 

06.12.2018 рік 

1. Конкурс професійної майстерності, професія: перукар. Перукар-модельєр «Зимова 
краса», група ПВ-7, відповідальні Балим К.М., Тіщенко Н.А. 

2. Конкурс професійної майстерності, професія: візажист «Зимова краса», група ПВ-6, 
відповідальні Балим К.М., Тіщенко Н.А., Батрак А.О.  

3. Олімпіади зі спецпредметів, відповідальна Балим К.М. 

07.12.2018 рік 

1. Майстер-клас майстра виробничого навчання Іванович С.А. «Складні форми складання 
серветок»  

2. Відкритий урок Баранець В.В. «Засвоєння їжі. Обмін речовин та енергії. Енергетична 
цінність добового раціону харчування», група СК- 

3. Підведення підсумків 

 



03.12.2018  
• Цього дня свою професійну 

майстерність показала майстер 
виробничого навчання Тіщенко Неля 
Анатоліївна, яка провела урок «Сивина 
чи колір волосся? Що обрати?» Учні 
групи ПВ-7 розмірковували над 
проблемними питаннями: залишити 
колір волосся природнім чи позбутися 
сивини, а, може, запропонувати 
клієнтам вступити до новомодного 
руху «Сива пантера»? Так, жартуючи та 
вирішуючи проблемні питання, дівчата 
та юнак вчилися фарбувати сиве 
волосся. 



Тіщенко Неля Анатоліївна 
урок «Сивина чи колір волосся? Що обрати?» 



04.12.2018 
 Цього дня молодий 
викладач візажної справи Батрак 
Аліна Олександрівна провела 
майстер-клас «Естетичне 
оформлення брів. Сучасні 
тенденції». Педагогічний 
працівник змістовно побудувала 
роботу, розповівши про моду на 
форми брів у різні історичні 
періоди, сучасні тенденції 
оформлення брів, порадивши, 
кому краще використовувати хну, 
а кому – барвник, 
продемонструвавши правильне 
оформлення форми брів, роботу 

олівцем.  
Учні груп ПВ-6, ПВ-7дізналися 
багато нового. 



Викладач візажної справи Батрак Аліна 
Олександрівна провела майстер-клас «Естетичне 

оформлення брів. Сучасні тенденції». 



05.12.2018 
• Викладач Балим Катерина Миколаївна провела відкритий урок на тему 

«Технологія приготування омлетів. Вимоги до якості страв», на якому учням 
групи СК-6 не було сумно, адже вони отримували знання, граючи, 
виконуючи завдання різних видів, змагаючись, дискутуючи тощо.  

• Здавалося б, що можна нового дізнатися про омлети, але… цікава та, 
головне, потрібна для сучасного кваліфікованого кухаря інформація про цю 
страву була присутня на кожному з етапів уроку. 

 



Викладач Балим Катерина Миколаївна провела відкритий урок на тему 
«Технологія приготування омлетів. Вимоги до якості страв» 



05.12.2018 рік 
• Цього дня викладачем 

професійного спрямування 
Логвиненко І.Є. був 
проведена вікторина 
«Чубчик кучерявий», серед 
учнів груп ПВ-6, ПВ-7. 

• Майбутні перукарі 
визначали послідовність 
операцій в конкурсі 
«Мойдодир», пояснювали 
та відгадували професійні 
терміни, руйнували міфи та 
підтверджували цікаві 
факти про волосся, 
підбирали шампунь і 
правила догляду для різних 
типів волосся, визначали 
зачіски 20-го століття, а на 
прикінці отримали святкові 
кульки з побажанням. 



Олімпіади зі спецпредметів 
06.12.2018 року Учениці групи ПВ-6 

• 1 місце Дашко Анастасія 

• 2 місце Зігора Оксана та 
Шинкаренко Анастасія 

• 3 місце Маркович Кристина 

Учениці групи ПВ-7  

• 1 місце Пономаренко Ірина 

• 2 місце Максименко Тетяна 

• 3 місце Матвєєва Вікторія та 
Литвин Інесса 



06.12.2018 
Цього дня відбулося свято краси – конкурс перукарської та візажної майстерності. Учасниці – учениці груп 
ПВ-7 та ПВ-6 – продемонстрували свої вміння у створенні образу клієнта: дівчата групи ПВ-6 – наносили 

макіяж, а ПВ-7 – робили зачіску. 
Журі визначили переможців 

 
У номінації «Візажисти» (група ПВ-6) 

• 1 місце - Зігора Оксана 

• 2 місце - Дашко Анастасія 

• 3 місце - Шинкаренко Анастасія 

 

У номінації «Перукарі» (група ПВ-7) 

• 1 місце - Максименко Тетяна 

• 2 місце - Докукіна Юлія  

• 3 місце - Пономаренко Ірина 

 

Бажаємо нашим дівчатам творчої наснаги та серйозних 
перемог у подальшому! 



Конкурс перукарської та візажної майстерності 



07.12.2018 
• Майстер виробничого 

навчання Іванович Світлана 
Анатоліївна цього дня 
провела майстер-клас для 
працівників закладу освіти.  

• Показ способів складання 
серветок педагогічний 
працівник супроводжувала 
цікавими повідомленнями 
про історію походження 
серветок, правила етикету, 
види серветок. Але 
найбільше порадувала 
присутніх демонстрація 
різноманітних способів 
складання серветок, адже 
незабаром свята, новорічні 
столи, які так доречно 
прикрасять серветки! 



Майстер виробничого навчання Іванович Світлана 
Анатоліївна цього дня провела майстер-клас для 

працівників закладу освіти.  



07.12.2018 
Викладач Баранець Вікторія 
Василівна цього дня провела 
відкритий урок «Фізіології 
харчування» на тему «Харчові 
речовини та їх значення для 
організму людини». 
Результатом проектної роботи 
учнів групи СК-6 під 
керівництвом педагогічного 
працівника став випуск двох 
навчальних посібників 
«Нормування білків у 
раціонах харчування, їх 
добова потреба. Зміни білків 
при кулінарній обробці» та 
«Розвиток харчування 
людини. Функції їжі». 



Викладач Баранець Вікторія Василівна цього дня провела 
відкритий урок «Фізіології харчування» на тему «Харчові 

речовини та їх значення для організму людини». 


