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Гуральський Сергій Миколайович 
 

Дата народження: 18.08.1974р. 



Освіта  
Назва навчального закладу: Вінницький 

державний технічний університет.  

Дата закінчення: 1996р. 

Спеціальність: «Технологія машинобудування».  

Кваліфікація: інженер-механік 

Професійний шлях 
 

Місце роботи: ДВНЗ «Могилів-Подільський 

монтажно-економічний коледж». 

Категорія: спеціаліст вищої категорії. 

Посада: викладач спецдисциплін, голова 

циклової комісії будівельно-монтажних 

дисциплін, голова профспілкового комітету. 

Стаж роботи: загальний – 24 роки, 

педагогічний - 18 років 



У 2016р. курси підвищення 

кваліфікації «Новітні 

інноваційні технології у 

вищій освіті» в 

Міжгалузевому інституті 

підвищення кваліфікації та 

перепідготовки спеціалістів 

Полтавського університету 

економіки і торгівлі. 

У 2014 році курси підвищення кваліфікації при 

Інституті післядипломної освіти інженерно-

педагогічних працівників Університету менеджменту 

освіти національної академії педагогічних наук 

України. 
У 2014р. курси Microsoft із 

цифрових технологій. 

У 2014р курси підвищення кваліфікації 

«Сучасні комп’ютерні технології в освіті» 

при Інституті інтеграції навчання з 

виробництвом на базі Вінницького 

національного технічного університету. 

Курси підвищення кваліфікації  





• Знання — як і небеса — належать усім. Жоден учитель не 
має права приховувати їх від будь-кого, хто про них 
просить.  Викладання — мистецтво віддавати. 

Абрахам Джошуа Гешель (єврейський філософ) 



Тема досвіду: «Використання активних методів навчання та 

диференційованого підходу при викладанні технічних дисциплін. 

Дослідницький метод зводиться до того, що: 

1. Викладач разом з студентами формує проблему, 

вирішенню якої присвячується проміжок навчального часу. 

2. Знання не повідомляються. Студенти самостійно 

здобувають їх у процесі вирішення (дослідження) проблеми, 

порівняння різних варіантів одержаних відповідей. Засоби для 

досягнення результатів також визначають самі учні. 

3. Діяльність викладача зводиться до оперативного 

управління процесом вирішення проблемних завдань. 

4. Навчальний процес характеризується високою 

інтенсивністю, навчання супроводжується підвищеним 

інтересом, одержані знання вирізняються глибиною, міцністю, 

дієвістю. 

Перевага методу – творче засвоєння знань. Недоліки – значні витрати 

часу та енергії викладача і студентів. 
Диференційний підхід в навчанні – це засіб реалізації індивідуального 

підходу. Орієнтація навчання на середнього студента себе не виправдовує, 

оскільки при цьому по різному використовується потенціал слабких і 

сильних студентів. Останній надається сам собі, чим пояснюється втрата 

інтересу до навчання. 



2014р. Відкрите семінарське заняття з дисципліни «Теоретична 

механіка» в рамках обласного методичного об’єднання 

викладачів загальнотехнічних дисциплін на тему: «Плоска 

система сил». 

Проведено відкриті заняття:  

2016р. Відкрите заняття з дисципліни «Теоретична 

механіка» на тему: «Центр ваги» 



Участь в конференції. 
Інформаційно-комунікаційні 
технології в освіті 
Бібліографічний опис: Гуральський 
С. М. Впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій в 
навчальний процес // «Педагогика: 
традиции и инновации» 
(м.Запоріжжя: Видавницький дім 
"Гельветика", 2017.) 

Прийняв участь у Всеукраїнському 
з’їзді представників професійно-технічних 
закладів, технікумів і коледжів у м.Києві, де 
виступив із доповіддю на тему: «Проблеми 
інтегрованості навчання»  



Проведено відкриті виховні заходи  

2016р. Навчально-виховний захід – брейн-ринг 

«Механіка в будівництві» 



У 2016р. брав участь у Всеукраїнський робочій нараді 

представників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації. м.Київ. 

У 2015р. був обраний кандидатом до складу 

Національного агентства з якості вищої освіти. м. 

Київ. 

У 2015р. був делегатом VII з’їзду Профспілки 

працівників будівництва, промисловості та будівельних 

матеріалів України. м. Київ. 

У 2015р. обраний членом Президії обласної 

профспілки «Працівників будівництва, 

промисловості та будівельних матеріалів 

України». м. Вінниця. 



З 2013 р. очолюю циклову комісію будівельно-монтажних дисциплін. 
Кожного року планую, організовую та приймаю безпосередню участь у 
проведенні тижнів комісії.  



Куратор групи БС-13-1 

 Щорічно група приймає активну участь в проведенні тижня комісії 

будівельно-монтажних дисциплін. Гребенніков Євген відзначений грамотою 

за активну участь в культурно-масовому житті коледжу. 




