
ЄЩЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

викладач першої кваліфікаційної категорії 

 

 
 

Педагогічне кредо: «Підтримати жагу до знань, розвинути, збагатити і надихнути 

на все подальше життя!» 

Життєве кредо: «Єдність у меті, свобода у творчості, у всьому – любов!» 

Коло науково-педагогічних інтересів: 

Основний напрямок педагогічної діяльності спрямований на професійний 

розвиток майбутнього фахівця. Заняття проводить з урахуванням сучасних вимог 

організації освітнього процесу. В роботі вміло застосовує інформаційно-

комунікаційні технології, що дає змогу активно впроваджувати методи 

інтерактивного навчання, значно підвищувати ефективність занять та поліпшувати 

якість знань студентів. 

 

Професійні досягнення: 

Працює в коледжі з 2004 року, викладає дисципліни «Організація і технологія 

обслуговування в готелях», «Будівлі і обладнання готелів», «Основи туристичної 

діяльності», «Основи підприємницької діяльності».  

Закінчила у 2004 році Чернігівський державний інститут економіки і 

управління за спеціальністю «Менеджмент організацій» спеціалізація «Туристична 

індустрія» і отримала кваліфікацію менеджер-економіст. 

В роботі використовує різні прийоми та форми навчальної діяльності, що дає 

можливість досягти належного рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, 

забезпечує практичну і профорієнтаційну спрямованість освітнього процесу, 

створює реальні можливості щодо використання студентами в роботі знань, умінь і 

навичок, отриманих в процесі навчання. 

Викладач постійно працює над удосконаленням навчально-методичного 

забезпечення дисциплін. За час роботи розроблені: 



• Методичні рекомендації для  виконання курсових робіт з дисципліни 

«Організація і технологія обслуговування в готелях» для студентів спеціальності 

241 Готельно-ресторанна справа; 

• Методичні рекомендації до проходження технологічної практики для студентів 

спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа; 

• Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для студентів 

спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа; 

• Пакет тестових завдань для  оцінки результатів навчання студентів спеціальності 

241 Готельно-ресторанна справа / Укл.: Єщенко І.В.  

 

Підвищення кваліфікації: 

Пройшла навчання з 05.02.2018 р. по 16.02.2018 р. за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників за категорією «Викладачі коледжів, 

технікумів» спеціальні дисципліни (готельно-ресторанна справа) НАПНУ ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіту» ЦІППО. 

Взяла участь у тренінгу «Основи андрагогіки: особливості роботи з 

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

НАПНУ ДЗВО «Університет менеджменту освіту» ЦІПО. 

Пройшла навчання з 07.09.2020 р. по 11.09.2020 р. за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у формі онлайнкурсу «Проєктування 

відкритих онлайнкурсів та створення відеолекцій» НМЦ вищої та фахової 

передвищої освіти. 

Взяла участь в онлайн-семінарі «Соціально-педагогічні засади формування 

громадянської відповідальності студентів» НМЦ вищої та фахової передвищої 

освіти (30.09.2020 р.). 

Пройшла навчання з 10.02.2021 р. по 13.02.2021 р. за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників фахової передвищої освіти у формі 

онлайнкурсу «Менеджмент і лідерство в освіті дорослих. Технології дистанційного 

навчання в освітньому процесі закладу ФПО» ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. 

Пройшла підвищення фахової кваліфікації за освітньою програмою 

«Інклюзивна освіта: теорія та практика» Комунальний навчальний заклад Київської 



обласної  ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів» (02.03.2021 р.) 

Успішно закінчила курс «Медіаграмотність для освітян» через платформу 

масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (07.04.2021 р.) 

Підготувала  до  участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» студентку Алійник Катерину, яка 

здобула ІІІ призове місце.   

Викладач Єщенко І.В. виконує обов’язки куратора групи та керівника 

гуртка «Гостинність». Бере активну участь у плануванні та організації заходів, які 

щорічно проводить циклова комісія технологічних дисциплін. 

 

 

 

 
 

 



 
 

  

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 


