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Кублінської  Ірини                  
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ПОРТФОЛІО 



Загальні відомості: 
Освіта – вища, Уманський державний педагогічний 

університет ім.  Тичини, 2000   р.,  
Одеська національна академія харчових технологій, 2010 р. 
Спеціальність за дипломом: 
 Педагогіка і методика середньої освіти, біологія, основ 
екології, валеологія, основи с-г праці. 
Спеціаліст з технології харчування. 
 
 
Місце роботи – Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ;  
Посада – викладач  технологічних дисциплін: «Устаткування закладів 
ресторанного господарства», «Технологія виробництва кулінарної 
продукції» , «Кулінарія». 
 
Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії 
 
Педагогічний стаж – 20 років 



Підготовлено до захисту дисертаційну роботу на тему: «Технологія 
соусів  з порошками із культивованих грибів» для здобуття наукового 
ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 
"Технологія харчової продукції"" 
Науковий керівник д.т.н., проф. Кравченко М.Ф. 
 



Брала участь у розробці гранту 
на тему: «Створення тренінг-
центру готельно-ресторанного 
сервісу», що зайняв ІІІ місце  
у конкурсі від Вінницького 
обласного відділу освіти, 
07.04.2016 р. 



      Апробовано методичну розробку на тему : 
«Розвиток комунікативних здібностей студентів  

під час викладання  спеціальних дисциплін» у 
Вінницькому коледжі Національного університету 
харчових технологій 
 

Міністерство освіти і науки України 
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- Методична розробка на тему : «Розвиток 
комунікативних здібностей студентів при вивченні 
технічних дисциплін», зайняла 3-тє місце на конкурсі 
методичних розробок ОМО викладачів технічних 
дисциплін (квітень, 2017 р.) 

- Видано навчальний посібник на тему : 
«Устаткування закладів ресторанного 
господарства. Механічне 
устаткування»,  для студентів 
спеціальності 241 «Готельно-
ресторанна справа» (2017 р.) 



Беру участь у науковій роботі коледжу 

За 2015-2020 рр. написано 7 статей, в 
тому числі 5 – у фахових журналах,  
та 13 тез доповідей у міжнародних 
науково-практичних конференціях 



Беру активну участь у підготовці студентів-технологів до 
міжнародних та всеукраїнських кулінарних конкурсів, де 

студенти займають призові місця  

За 2015-2020 рр. підготовлено студентів до участі  у міжнародних 
кулінарних конкурсах і отримано  

3 бронзових медалі, 3 – срібних та 4 – золотих. 



Приймаю активну участь у ОМО Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
Вінницької області, професійних майстер-класах та конкурсах 



Проводжу майстер-класи з фахової майстерності 

Приготування млинців до 
Масляної 

Приготування смаколиків до 
новорічних свят 

Основи молекулярної кухні Приготування низькокалорійних 
борошняних кондитерських виробів 



У міжатестаційний період проведено: 

1) Відкрите семінарське заняття на тему: «Холодильне 
устаткування» 03.12.2015 р.,  
2) Відкрите бінарне лекційне заняття « Кейтерингове 
обслуговування» 03.12.2018 р. з дисципліни «Устаткування 
закладів ресторанного господарства» 

       Мета занять  - методика 
використання інтерактивних 
методів навчання під час 
проведення аудиторних занять 
з дисципліни «Устаткування 
закладів ресторанного 
господарства» та поєднання їх з 
традиційними методами 
викладання з метою активізації 
навчальної діяльності 
студентів, підвищення рівня їх 
знань з спеціальних дисциплін, 
кращого запам’ятовування 
нового навчального матеріалу. 



3) Відкритий позанавчальний захід «Що? Де? Коли?» 
листопад 2016 р. 
4) Відкритий позанавчальний захід «Брейн-ринг», листопад 
2017 р. 
5) Відкритий позанавчальний захід «Інтелектуальний батл» 
26.11.2019 р. 



Традиційним є проведення лекцій з фахівцями 
ресторанного господарства,  організація майстер-класів 

кухарів-практиків та колишніх випускників коледжу 


