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Розділ I 
 

Відомості про викладача  
ВТЕК КНТЕУ 



 
 

Матвієнко Людмила Анатоліївна 
У 2016 році закінчила Відокремлений підрозділ «Вінницький факультет 

менеджменту і бізнесу Київського університету культури» і отримала повну 

вищу освіту за спеціальністю «Готельна і ресторанна справа» та здобула 

кваліфікацію спеціаліст із готельної і ресторанної справи. 

У коледжі працюю з 13 травня 2013 року. На посаді викладача готельної та 

ресторанної справи працюю з 1 вересня 2016 року. 

Викладаю у коледжі такі дисципліни: 

- «Організація обслуговування в ЗРГ»; 

- «Організація готельного господарства»; 

- «Організація ресторанного обслуговування»; 

- «Організація готельного обслуговування»; 

- «Обладнання готелів»; 

- «Інформаційні системи та технології в ресторанному господарстві»; 

- «Основи барної справи»; 

- «Організація виробництва в ЗРГ». 

Педагогічне кредо 
 

Студент – це не посудина,  

яку потрібно заповнити, 

студент – факел, який  

необхідно запалити 
Життєве кредо 

Доводиться бігти з усіх ніг лише для того, щоб залишитися на тому самому місці. 

 Якщо хочеш потрапити в інше місце, потрібно бігти вдвічі швидше… 

 



Дипломи про вищу освіту 



Нагороди та відзнаки 

Нагороджена почесною 

грамотою КНТЕУ 

Нагороджена почесною 

грамотою за підготовку призера 

Всеукраїнської олімпіади 

Нагороджена почесною 

грамотою ВТЕК КНТЕУ 



Нагороди та відзнаки 

Нагороджена дипломом 

переможець конкурсу 

«Педагогічний Оскар-2018» 



Розділ II 
 

Науково-методична діяльність 



Протягом 2016-2018 років мною 

написаний і виданий конспект 

лекцій з дисципліни «Організація 

обслуговування в закладах 

ресторанного господарства»  

для студентів денного відділення 

спеціальностей 241 «Готельно-

ресторанна справа», 242 «Туризм», 

181 «Харчові технології». 

Виданий посібник 



Участь у конференціях 
 З метою самоосвіти та самовдосконалення приймала участь у таких 

конференціях: 

- Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізаційні виклики 

розвитку національних економік»  присвячена 70-річчю з дня заснування 

Київського національного торговельно-економічного університету (19 жовтня 2016р., 

КНТЕУ);  

- XIV Всеукраїнська щорічна конференція для навчальних закладів України 

«Використання новітніх інформаційних технологій в освіті. Програмне 

забезпечення у роботі майбутніх спеціалістів сфери управління, економіки, 

фінансів та бухгалтерського обліку» (3 листопада 2016 р., м. Київ, центральний 

офіс Корпорації «Парус»); 

- II міжвузівська науково-практична конференція «Готельно-ресторанний 

сервіс та регіональна кухня Поділля» (22 березня 2018р.,  на базі Хмельницького 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ); 

- IV всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток 

України та її регіонів: реалії і перспективи» (18 жовтня 2018р., на базі 

Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ). 
 

 











Підготовка студентів  
до участі у конференціях 

- ІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція 

«Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та 

перспективи», проведена факультетом ресторанно-

готельного та туристичного бізнесу КНТЕУ (23 березня 

2017р.) – 3 студентів; 
- Міжвузівська студентська науково-практична 

конференція «Маркетингові інновації в туризмі, 

готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі» 

(30.11.2017р., ВТЕК КНТЕУ) – 5 студентів; 

- ІV Всеукраїнська студентська наукова конференція 

«Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та 

перспективи» (21.03.2018р. проведена факультетом 

ресторанно-готельного та туристичного бізнесу КНТЕУ) – 4 

студента; 

- II міжвузівська науково-практична конференція 

«Готельно-ресторанний сервіс та регіональна кухня 

Поділля» (22.03.2018 року на базі Хмельницького 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ) – 12 студентів. 
 

 





Участь в олімпіадах 

Підготувала студентів групи РО-2 Ковтун Ольгу і Поліщук Наталію до участі у Всеукраїнській 

олімпіаді зі спеціальності «Ресторанне обслуговування» серед студентів закладів вищої освіти, що 

здійснюють підготовку молодшого спеціаліста у 2017-2018 навчальному році, що відбулася   16-17 

травня 2018 р. у м. Києві на базі Національного університету харчових технологій.  

Ковтун Ольга посіла почесне ІІІ місце і нагороджена дипломом Міністерства освіти і науки України 

та отримала кубок призера Всеукраїнської олімпіади, Поліщук Наталія посіла ІV місце і отримала 

грамоту за високий рівень знань ресторанного сервісу. 



Участь в семінарах, 
 тренінгах - Всеукраїнський науково-практичний тренінг 

«Інформаційні технології в навчальному процесі: якісна 

освіта» (21 лютого 2017р.,  КНТЕУ); 

- Тренінг для офіціантів на тему «Стимулювання 

продажу ресторанної продукції» (26 жовтня 2017р., на базі 

Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ); 

- Семінар на тему «Готельно-ресторанний комплекс: 

стратегія та способи просування закладу» (24 листопада 

2017р., на базі Хмельницького торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ); 

- Семінар на тему «Проблеми управління персоналом 

ресторану» (25 жовтня 2018р., на базі Хмельницького 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ). 

 

 

 







Навчальна діяльність 

Організація дистанційного навчання 

 

Створений сайт викладача Матвієнко Людмили Анатоліївни забезпечує 

вільний доступ студентів до навчально-методичних матеріалів з дисципліни, 

отримання онлайн-консультацій, забезпечення зворотного зв'язку між 

суб'єктами освітнього процесу.  





 
Створення 

тестів за 
допомогою 

Google Forms 



 

Використання 
інтерактивних 
технологій під 

час проведення 
занять 



Розділ ІІI 
 

Методична робота 



Проведення 
майстер класів  



Підготовлені НМКД 
- «Організація обслуговування в ЗРГ» для студентів денної форми навчання 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології»; 

- «Основи барної справи» для студентів денної форми навчання спеціальності 

«Харчові технології»; 

- «Організація ресторанного обслуговування» для студентів денної форми навчання 

спеціальності «Туризм»; 

- Організація готельного обслуговування» для студентів денної форми навчання 

спеціальності «Туризм»; 

- Організація готельного господарства» для студентів денної форми навчання 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа»; 

- «Обладнання готелів» для студентів денної форми навчання спеціальності 

«Готельно-ресторанна справа»; 

- «Інформаційні системи і технології в ресторанному господарстві» для студентів 

денної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа». 
 

 



 

Методичні доповіді 

В лютому 2018 року виступ 

на засіданні керівників груп 

на тему «Соціально-

психологічні явища у 

взаємовідносинах 

особистості та групи» 



 

Методичні доповіді 

В листопаді 2018 року виступ 

на відкритій виховній годині 

на тему «Меню ресторану: 

принципи формування та 

основні помилки» 



 

Відкрите заняття 
3 грудня 2018 року проведене  відкрите бінарне заняття з дисциплін: 

«Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства» і 

«Устаткування закладів ресторанного господарства» на тему «Організація 

кейтерингового обслуговування». 



 

Методичні рекомендації до виконання 
курсової роботи 



Розділ ІV 
 

Навчально-виховна робота 



 

Відкриті виховні заняття 
19 грудня 2017 року проведена відкрита виховна година в групі ГРС-3 на тему 

«Надвечір’я Різдва Христового». 



 

Відкриті виховні заняття 
16 листопада 2016 року проведена відкрита виховна година в групі ГРС-3 на тему 

«Безпека на дорозі -  безпека життя». 


