
 
 

  

  

  

  

  

Л а бораторія   ресторанного   обслуговування   покликана   підготувати   

майбутніх   спеціалістів   до   реальної   практичної   роботи ,  забезпечити   
належний   рівень   процесу   отримання   фахових   

компетенцій   здобувачам   освіти   спеціальності   241   Готельно - 

ресторанна   справа .   
Залучати   здобувачів   освіти   активно   брати   участь   у   науковій   і   

дослідницькій   діяльності   для   набуття   відповідних   hard - skills  та   

soft - skills,  разом   із   практиками   опановувати   інноваційні   
підходи   у   сфері   ресторанного   бізнесу .   
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  Діяльність   лабораторії ресторанного  
обслуговування  спрямован а   на   забезпечення   практичного  
навчання студентів ВСП  К ТЕФК КНТЕУ, які навчаються за  
освітньо - професійною програмою «Ресторанне  
обслуговування» у відповідності з вимогами українських  
освітніх стандартів та міжнародних освітніх стандартів .   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  

  
  
  
  
  
  
Активна  співпраця із   професіоналами по   в ідпрацюванню   
професійних   компетентностей 

    
  

  
  

    



 
 

 

  
  
  
  
  

Відпрацювання практичних навичок    
здобувачами освіти у формі майстер - класів   
  
  
  

  
  
  
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкриття лабораторії ресторанного обслуговування 
«A LA VERSAILLE» 

https://www.youtube.com/watch?v=XtaNDKxczCI 
  

Заходи проведені на базі лабораторії: 
МАЙСТЕР-КЛАС «МИСТЕЦТВО МІКСОЛОГІЇ» 

• Студентом групи РО-31 Бачуріним Артемом було проведено майстер-клас з 
дисципліни «Барна справа». В рамках майстер-класу Артем приготував три різних 
коктейлі «Aperol Sprits», «Whisky Sauer», «Negroni» трьома різними способами 
shake, build та stir, показавши свою майстерність в міксології. 
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/mayster-klas-mistetstvo-miksologiyi.html  

МАЙСТЕР-КЛАС ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ  
КИТАЙСЬКОЇ НА НОРВЕЖСЬКОЇ КУХНІ 

• Студенти освітньо-професійної програми Ресторанне обслуговування Болбов Данило (група 
РО-31) та Зосим Владислав (група РО-21) провели демонстраційний майстер-клас з 
приготування страв норвезької та китайської кухонь. Данило та Владислав розповіли про 
гастрономічні особливості Норвегії та Китаю, особливості приготування їх національних страв, 
та соусів. 
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/mayster-klas-prigotuvannya-strav-kitayskoyi-na-

norvezhskoyi-kuhni.html  

МАЙСТЕР-КЛАС З ПРИГОТУВАННЯ КАЛИТИ 
• У рамках здійснення профорієнтаційної роботи учні 9-10 класів були ознайомлені з 

традиційним рецептом приготування калити від вікладача Анастасії Скрипник. 
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/spivpratsya-tek-knteu-ta-buzivskoyi-zosh.html  

СТРАВА В КАЗАНІ НА ДЕНЬ КОЗАЦТВА 
• У внутрішньому подвір’ї коледжу з нагоди Дня козацтва було проведено кулінарний 

батл «Страва в казані-2020» серед студентів груп освітньо-професійної програми 
«Ресторанне обслуговування». Цьогоріч команди готували в казанах козацький 
капусняк за власним рецептом і презентували власне бачення святкування згідно 
обраної козацької оповідки. 
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/strava-v-kazani-na-den-kozatstva.html  



 
 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС «CAKE POPS» 
• Практичний майстер-клас з виготовлення солодощів «Cake Pops». До участі у майстер-класі 

долучились найініціативніші студенти відділення «Сфера обслуговування» та адміністрація 
коледжу. 
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/praktichniy-mayster-klas-cake-pops.html  

БАРНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС 
• В лабораторії ресторанного обслуговування коледжу був проведений практичний майстер-

клас по приготуванню коктейлів, практикуючою барменкою та управлінецею у закладі 
«Лютий Бар» - Тетяною Братчун, для студентів відділення сфери обслуговування освітньо-
професійної програми «Ресторанне обслуговування». 
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/barniy-mayster-klas.html  

МАЙСТЕР-КЛАС «ІТАЛІЙСЬКА КУХНЯ: БРУСКЕТТА ЯК ЗАКУСКА» 
• Здобувачі освіти відділення сфери обслуговування освітньо-професійної програми 

Ресторанне обслуговування готували італійські брускетти. Майстер-клас з приготування 
італійської брускетти проводила Міхєєва Ніна Сергіївна, куратор Кулінарної академії під 
шефством Ольги Мартиновської, суддя Мастер шеф. Пані Ніна познайомила студентів із 
особливостями італійської кухні, розповіла все про брускетту як закуску, охарактеризувала 
принципи та особливості її приготування. 
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/mayster-klas-italiyska-kuhnya-brusketta-yak-zakuska.html  

МАЙСТЕР-КЛАС «ГРУЗИНСЬКА КУХНЯ. ХІНКАЛІ» 
• Студентом групи РО-31 Гришиним Єгором спільно зі своїм колегою Страховським Дмитром, 

з яким працює в грузинському ресторані «Хачапурі і вино» та іншими одногрупниками 
провели кулінарний майстер-клас з приготування грузинських хінкалей для студентів 
першого курсу освітньо-професійної програми «Ресторанне обслуговування». 
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/mayster-klas-gruzinska-kuhnya-hinkali.html 

ЩОРІЧНИЙ КОНКУРС «СТРАВА В КАЗАНІ» 
• Традиційно до Дня українського козацтва було проведено кулінарний батл «Страва 

в казані2021» серед здобувачів освіти освітньо-професійної програми Ресторанне 
обслуговування. Цьогоріч студенти готували традиційну козацьку страву «галушки», 
презентували авторські рецепти її приготування, сервірували столи в українському 
стилі, застеляли вишитими рушниками, прикрашали калиною, іконою Божої матері 
та Кобзарем. 
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/strava-v-kazani-2021.html 



 
 

 

 

 

 

ІТАЛІЙСЬКЕ ПАНЕТТОНЕ – ЦЕ СМАК РІЗДВЯНИХ СВЯТ 
• Напередодні новорічних свят, здобувачі освіти першого курсу освітньо-професійної 

програми Ресторанне обслуговування групи РО-12 провели кулінарний майстер-клас 
«Традиційна різдвяна випічка» і готували а-ля Панеттоне. Студенти намагалися 
дотримуватися оригінальної рецептури в приготуванні цього запашного кексу. 
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/italiyske-panettone-tse-smak-rizdvyanih-svyat.html  

КУЛІНАРНИЙ МАЙСТЕР КЛАС ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ 
• Здобувачі освіти відділення сфери обслуговування ВСП «КТЕФК ДТЕУ» освітньо-професійної 

програми Ресторанне обслуговування  групи РО-32 Лідія Гермаш та Ілля Оберучев провели 
майстер-клас з приготування святкових капкейків для першокурсників та всіх бажаючих. Під 
час майстер класу Лідія та Ілля розповіли про тонкощі приготування тіста для капкейків, 
поділилися власними секретами та залучали до приготування глядачів. 
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/kulinarniy-mayster-klas-do-dnya-zakohanih.html 

БАРБЕКЮ-ФЕСТ 
• Практичний кулінарний майстер-клас з приготування страв на мангалі «Барбекю-

фест». У меню були крильця в соусі «Теріякі», крильця в лимонно-гірчичному 
маринаді, соус «Каррі» та овочі гриль. 
https://ktepcknute.kyiv.ua/usi-novini/barbekyu-fest-2022.html  

 

 
 


