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Педагогічне кредо:  
 

   «Вміння знаходити обдарованих та 
здібних дітей – талант, вміння їх 
вирощувати – мистецтво. 
      Але навайжливішим є любов до 
дитини!» 

(Народна мудрість) 



Методична проблема,  
над якою працюю: 

 
Формування освітніх компетенцій студентів 

на заняттях хімії через проблемно-
дослідницьку діяльність. 



Навчальні цілі: 
                 Там, де є мета,- немає невдач. 
Метою моєї роботи є: 

 

- Формування критичного мислення студентів, вміння 
вчитися відкривати суть явищ, знаходити 
оригінальне рішення; 

-  Формування пізнавальних інтересів, студентів пошук 
шляхів мотивації у вивченні предмету; 

- Використання експерименту як засобу і методу 
пізнання; 

- Організація науково- дослідницької роботи студентів. 



I. Загальні відомості про педагога 

Дата 
народження:  

01.04.1986р. 

Освіта: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, випуск 2008 
року 

Педагогічний 
стаж: 

11 років 

Підвищення 
кваліфікації  

Національна академія педагогічних наук 
України 

 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
 Білоцерківський  інститут неперервної 

професійної освіти. За час  навчання 
опрацювала 30 год.  

 Модуль  «Цифрові технології в освіті» 







II. Науково - методична 
діяльність 

За період атестації, на посаді  
викладача хімії проведено: 

-       Відкрите лекційне 
заняття з теми «Ферум як 
представник металічних 
елементів побічних підгуп». 

- Відкрите інтегроване 
лабораторно-практичне 
заняття з дисциплін 
«Аналітична та Фізколоїдна 
хімія» з теми «Визначення 
ступеня свіжості м`ясного 
напівфабрикату». 





     Була науковими консультантом                             
науково-дослідницької роботи з хімії на тему: 
«МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ПІН »  
- I призове місце на обласному конкурсі науково- 

дослідницьких робіт серед студентів технікумів 
та коледжів 2017 р. 
 

 -Науковим керівником   науково-дослідницької роботи 
з хімії на тему : 
«ДОСЛІДЖЕННЯ  НОВІТНІХ  ТЕХНОЛОГІЙ  ДЕСЕРТНИХ  
ВИРОБІВ  У  КУЛІНАРІЇ» 2019р. 
-II призове місце на обласному конкурсі науково -
дослідницьких робіт серед студентів технікумів та 
коледжів 2019 р. 

Готувала студентів на обласні конкурси  
науково- дослідницьких робіт з хімії. 













- Розробила методичні 
вказівки до розв'язання 
задач з дисципліни 
«Аналітична хімія»; 

- Підготувала відео-супровід 
лекційних занять з використанням 
пошуково-дослідницької 
діяльності студентів коледжу; 

- Навчальні та робочі навчальні 
програми з хімічних дисциплін; 

- Тестові завдання з 
хімічних дисциплін  
«Google test» 





III.Позанавчальна діяльність. 
- Щорічно проводила відкриті позанавчальні 

заходи з предмета «Хімія»: 
 
- Майстер- класи; 
- Хімічні квести; 
- Олімпіади з хімії; 
- Круглі столи; 
- Виставки творчих робіт студентів 

на хімічну тематику. 







09.01.2020 р. проведено засідання «Школи 
педагогічної майстерності» на тему: « Проєктна 

діяльність» 



Студенти працюють над 
дослідженням якості харчових 

продуктів 

Гурткова робота: 



VIII Міжнародна науково-практична інтернет – 
конференція 3-4 жовтня 2019року. м.Дніпро «Сучасний 
рух науки». Тематика: Педагогічні науки. Стаття на тему : 
«Формування освітніх компетенеції студентів на заняттях 
хімії»   

VII  Міжнародна науково – практична конференція  
05 – 07 червня 2019 року . 
Соціально - політичні, економічні та гуманітарні виміри 
європейської інтеграції України (м.Кошице, Словаччина). 
Стаття на  тему : «Розвиток професійної мотивацій 
здобувачів вищої освіти економічного профілю». 





 Збірник 
«Тести з хімії» 2019р.  

 

Наочний посібник 
«Класифікація та вміст у 
харчових продуктах 
неорганічних речовин» 2020 р. 



ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ                   
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

К 

Вінниця 2020 

Наочний посібник 
Л.Ю. Апаріна 

Класифікація та вміст у харчових 
продуктах неорганічних речовин 



V. Виховна робота. 
За період роботи в коледжі               
Апаріна Л.Ю. була керівником груп: 
- Б-83; 
- ВП-129; 
- ВП-135; 
-   ХТ-146. 




