
ІЛЛЯШЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Заступник директора ВСП «ФКЕТ НУ «Чернігівська політехніка»  

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист 

 

 

Професійне кредо: «Викладач, наставник, тьютор з високим рівнем 

професійної компетентності створює ситуацію успіху і є публічною 

особистістю, яка продукуючи знання знаходиться на авансцені суспільства» - Г. 

Тимошко 

Життєве кредо: «Щоб бути успішним і конкурентоздатним, необхідно 

володіти  гнучкістю, готовністю до змін, умінням швидко і ефективно 

адаптуватися до умов сьогодення та умінням учитися кожного дня». 

Коло науково-педагогічних інтересів: Побудова моделі розвитку 

професійної компетентності викладача ЗФПО як еталона, який визначає напрям 

процесу розвитку професійної компетентності. Сприяти розвитку у викладачів 

коледжу  фахової, психолого-комунікативної, управлінської, проєктивної та 

рефлексивної компетентностей, стимулювати інтерес до самоосвіти, 

саморозвитку, самореалізації в процесі  педагогічної діяльності. 

 



Освіта: 

Київський державний торговельно-економічний університет 1997 р. 

спеціальність – «Технологія громадського харчування», кваліфікація – інженер-

технолог. Диплом спеціаліста АКІ № 97005214 від 20 червня 1997 р.  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  за  освітньою програмою 

«Педагогіка вищої школи». Галузь знань - Освіта/Педагогіка, спеціальність - 

011 «Освітні педагогічні науки». Диплом магістра М21 № 041670 від 31 травня 

2021 року. 

 

Професійні досягнення:  

Лектор міжнародного проекту «Україна-Норвегія» щодо перепідготовки 

та соціальної адаптації військослужбовців та їх сімей до умов мирного життя. 

Сертифікат № 086 від травня 2017 року, сертифікат № 115 від грудня 2017 

року. 

З 1 вересня 2018 року виконує обов’язки керівника обласної секції 

заступників директорів з навчальної роботи Ради директорів закладів фахової 

передвищої освіти Чернігівської області. 

2019 рік – член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності    

«Готельно-ресторанна справа» спеціалізації «Готельне обслуговування»    

Нагороджена дипломом ІІ ступеня за перемогу в конкурсі на кращу 

кваліфікаційну роботу зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» ОПП 

«Педагогіка вищої школи». Тема роботи: «Розвиток професійної 

компетентності викладача закладу вищої освіти». Київ – 2021 рік. ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Навчально-науковий інститут менеджменту 

та психології. 

Участь: 

 Учасник міжнародної науково-практичної конференції «Упровадження 

дуальної форми навчання у закладах освіти України – поєднання навчання з 

практикою – підвищення якості освіти з урахуванням вимог роботодавців».  

Сертифікат від 23 жовтня 2018 року. 



Учасник ІІ Всеукраїнського науково-методологічного семінару 

«Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту».  

Сертифікат № 0048/10 – 2020 від 30 жовтня 2020 року. Має публікацію тез 

доповіді «Особливості проведення контролю навчальних досягнень студентів в 

умовах карантину» // Позиціонування закладу освіти засобами новітніх 

технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного 

семінару 30 жовтня 2020 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 2020, 219 с. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp  

Приймала участь у міжнародній конференції «Інноваційні моделі 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової 

перед вищої освіти: досвід, проблеми, перспективи». Сертифікат від 20 травня 

2021 року. Має публікацію тез доповіді «Педагогічні умови розвитку 

професійної компетентності викладача закладу фахової перед вищої освіти». 

 

Підвищення кваліфікації:  

Пройшла онлайн-курс «Академічна доброчесність» на онлайн-платформі 

«EDERA». Сертифікат від 13 жовтня 2019 року. 

Приймала участь у тренінгу «Основи андрагогіки: особливості роботи з 

дорослими студентами в коледжах, технікумах» з 11.11.2019р. по 16.11.2019 р. 

НАПНУ ДЗВО «Університет менеджменту освіту» ЦІПО. Сертифікат №18 від 

16 листопада 2019 року.  

Пройшла навчання та перевірку знань з пожежної безпеки. Посвідчення 

№ 24028291 від 20 грудня 2019 року, видане ТОВ «Центр безпеки «ГРАНД». 

Пройшла навчання і контроль знань законів та нормативних актів з 

охорони праці, профілактики невиробничого травматизму, охорони здоров’я, 

пожежної та радіаційної безпеки, цивільного захисту, гігієни праці, виробничої 

санітарії, безпеки дорожнього руху та поводження в надзвичайних ситуаціях. 

Посвідчення №15 від 27 02 2020 року, видане Сектором мобілізаційної роботи 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Міністерства Освіти і Науки 

України. 

http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp


Пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації заступників 

директорів з навчальної роботи «Ефективне управління освітнім процесом». 

Сертифікат СС 38282994/1904-20 від 28 жовтня 2020 року, виданий Науково-

методичним центром вищої та фахової передвищої освіти Міністерства Освіти і 

Науки України. 

Пройшла навчання за кусом «Медіаграмотність для освітян» на 

платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (затверджено 

педагогічною радою коледжу протокол № 4 від 15.01.2021). Сертифікат від 11 

січня 2021 року.  

Пройшла підвищення кваліфікації НАПН України ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

за напрямком підготовки «Педагогічні працівники закладів фахової перед 

вищої освіти. Керівники та керівні кадри закладів фахової перед вищої освіти».  

Свідоцтво ПК-35946459/000 279-21 від 13 лютого 2021. 

 

Методичні розробки: 

Методичні вказівки до проведення практичних робіт з організації 

обслуговування в закладах ресторанного господарства  для здобувачів освіти за 

освітньо-професійною програмою Харчові технології / Укл.: Ілляшенко Л. О., – 

Чернігів: ВСП «Фаховий коледж економіки і технологій НУ «Чернігівська 

політехніка», 2020. – 128 с. 

Методична розробка заняття на тему «Організаційно-правові форми 

господарювання в ресторанному господарстві» з організації виробництва в 

закладах ресторанного господарства / Укл.: Ілляшенко Л. О., – Чернігів: ВСП 

«Фаховий коледж економіки і технологій НУ «Чернігівська політехніка», 2020. 

– 22 с. 

Методичні рекомендації щодо оформлення курсового проекту з 

організації виробництва в закладах ресторанного господарства  для здобувачів 

освіти за освітньо-професійною програмою Харчові технології / Укл.: 

Ілляшенко Л. О., – Чернігів: ВСП «Фаховий коледж економіки і технологій НУ 

«Чернігівська політехніка», 2020. – 29 с. 



Програма та методичні рекомендації до проходження виробничої 

практики для здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою Харчові 

технології / Укл.: Ілляшенко Л. О., – Чернігів: ВСП «Фаховий коледж 

економіки і технологій НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – 34 с. 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 

 



 











 

  





 


