
Єременко Наталія Миколаївна 

Викладач першої кваліфікаційної категорії 

 

Педагогічне кредо: «Вчаться у тих, кого люблять» 

Життєве кредо: «Захочеш – знайдеш сто можливостей, не захочеш – 

знайдеш сто причин» 

Коло науково-педагогічних інтересів: удосконалення торгово-

технологічних процесів у сучасних оптових і роздрібних торговельних 

підприємствах, дослідження вітчизняного і світового ринку виробників і видів 

обладнання підприємств торгівлі, аналіз розвитку підприємництва в Україні і 

нормативно-правових засад провадження торгівельної діяльності. 

Професійні досягнення: 

- працює в коледжі з 2008 року, викладає дисципліни «Організація і 

технологія торговельних процесів», «Обладнання підприємств торгівлі», 

«Інфраструктура товарного ринку», «Основи екології». Закінчила у 2004 

році Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю 

«Товарознавство та комерційна діяльність» і отримала кваліфікацію 

товарознавець-комерсант. У 2017 році закінчила Чернігівський 

національний технологічний університет і отримала диплом магістра за 

спеціальністю «Економіка»; 

- має практичний досвід роботи на виробничих і торговельних 

підприємствах міста;  

- очолює комісію для сприяння працевлаштування студентів та випускників 

коледжу; 

- виконує обов’язки секретаря приймальної комісії відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж економіки і технологій 

Національного університету «Чернігівська політехніка»; 



- активно співпрацює з потенційними роботодавцями з метою організації 

різних видів практики, ознайомлювальних екскурсій, зустрічей, круглих 

столів; 

- 2016 рік – оголошено подяку від Чернігівського національного 

технологічного університету за участь у конкурсі есе «Різні, але рівні», 

який проводив Центр гендерної освіти ЧНТУ; 

- 2017 рік – методична розробка на тему: «Особливості організації і 

проведення семінарських занять»; 

- 2019 рік – учасник навчально-методичного заходу на тему: «Впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі закладів 

фахової передвищої освіти» (сертифікат СВ 00252019  від 07.11.2019 р.) і 

тренінгу «Основи андрагогіки: особливості роботи з дорослими 

студентами в коледжах, технікумах» (сертифікат №12 від 16.11.2019 р.); 

- 2020 рік: 

✓ учасник конференції на тему: «Перехід до електронного журналу і 

щоденника. Сертифіковані інструменти для дистанційного 

навчання» (сертифікат освітньої платформи ATOMSHUB 

№23499125 від 15 травня 2020 р.); 

✓ успішно закінчено курс «Підприємництво. Власна справа в Україні» 

через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus 

(сертифікат від 22.12.2020 р.); 

✓  успішно закінчено курс «Медіаграмотність для освітян» через 

платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (сертифікат 

від 23.12.2020 р.); 

✓ успішно закінчено курс «Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти» через платформу масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus (сертифікат від 26.05.2021 р.); 

✓ успішно закінчено курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс 

для викладачів» через платформу масових відкритих онлайн-курсів 

Prometheus (сертифікат від 01.06.2022 р.); 



✓ оголошено подяку від Національного університету «Чернігівська 

політехніка» «За сумлінну і натхненну працю в галузі вищої освіти 

освіти та з нагоди Дня працівників освіти». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


