Шевченко Людмила Петрівна

Освіта: вища, Київський національний університет технологій та дизайну, 2006 рік,
спеціальність «Дизайн».
Спеціальність за дипломом: викладач перукарських дисциплін.
Стаж педагогічної роботи: 14 років.
Місце роботи: Коледж Київського національного університету технологій та дизайну.
Посада: викладач.
Викладаю дисципліни: пастиж, історія костюму та зачіски, художнє моделювання зачіски,
технологія перукарських робіт.
Форма та результати підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років за посвідченням:
стажування на кафедрі Художнього моделювання костюму Київського національного
університету технологій та дизайну, листопад 2014р.
Результати попередньої атестації: квітень 2015 року, підтверджено кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії».
Грамоти та подяки: 2009р. нагороджена Грамотою від президента «Спілки перукарів
України» О.С. Антонюка за вагомі досягнення у підготовці студентів до конкурсів та
Чемпіонатів України з перукарського мистецтва. У 2006 році «Почесною грамотою» від
Професійної спілки робітників служби побуту м. Києва за підготовку талановитої молоді.
В вересні 2009 року отримала Подяку від міського Голови за вагомий внесок у розвиток
освіти, подяка тренеру, викладачу від спілки перукарів України 2015 рік за підготовку
студентів до участі в Чемпіонатах перукарської майстерності.
Професійна діяльність. Розробляю та впроваджую в навчальний процес новітні
інноваційні освітні методики та технології, методичні прийоми, лаконічно та змістовно
подаю матеріал, застосовую диференційований підхід до студентів. З метою підвищення
кваліфікації постійно беру участь в навчальних заходах в навчально-методичному центрі
"S@A" Група" від Спілки перукарів України. З 2004 року очолюю в коледжі студентську
лабораторію – студію «Дисконекція», провожу підготовку студентів до участі в
професійних конкурсах та Чемпіонатах України під егідою Всеукраїнської громадської
організації "Спілка перукарів України" (СПУ). Студенти посідають призові І, ІІ, ІІІ місця

в учнівській та основній категоріях. В роботі застосовую новітні технології, прогресивні
досягнення в галузі перукарського мистецтва.
Методичні розробки п’яти останніх років:
Конспект лекцій з дисципліни «Історія костюму та зачіски» для спеціальності
5.02020702 (2012р.).
Конспект лекцій з дисципліни «Основи колористики в перукарському мистецтві»
для спеціальності 5.02020702 (2012р.).
Удосконалення пакету методичних вказівок до курсового проектування з
дисципліни «Моделювання та художнє оформлення зачісок» (2013р.).
Удосконалення пакету методичних вказівок до дипломного проектування.
Пакет методичного забезпечення для студентів заочної форми навчання з
дисципліни «Основи колористики в перукарському мистецтві» (2013р.).
Пакет методичного забезпечення для студентів денної форми навчання з
дисципліни « Історія костюму та зачіски» (2013р.).
Пакет методичного забезпечення для студентів денної форми навчання з
дисципліни «Основи колористики в перукарському мистецтві» для студентів
спеціальності 5.02020702 (2014р.).
Методичні вказівки до самостійної роботи та варіанти домашніх контрольних робіт
дисципліни «Моделювання та художнє оформлення зачіски» для студентів спеціальності
5.02020702 (2014р.).
методичні рекомендації щодо організації та проведення конкурсів з перукарського
мистецтва (2015р.).
Положення про Лабораторію-студію перукарського мистецтва «Дисконекція»
(2015р.).
Методична розробка «Підготовка студентів спеціальності «Перукарське мистецтво
декоративна косметика в конкурсах професійної майстерності» (2015р.).

