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Гарагуц

Світлана Леонідівна

Закінчила Київський політехнічний 
інститут у 1987 році за спеціальністю  
«Електропостачання промислових 
підприємств, міст та сільського 
господарства».



Посада  

Викладач 

Місце роботи

Державний вищий навчальний заклад 

«Могилів-Подільський монтажно-
економічний коледж»

Стаж роботи 

Загальний - 38років, педагогічний 24 роки

Кваліфікаційна категорія 

«Викладач вищої категорії»

Звання 

Старший викладач

 



Курси підвищення кваліфікації

 Курси підвищення кваліфікації з 20.05. до 21.06 2019р.

при Національній академії педагогічних наук України

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

 Курси з інклюзії та дистанційного навчання з 27.01. до

05.02.2021р. при Вінницькому інституті ЗВО

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини

«Україна»



Моє педагогічне кредо: 

«Вчити – означає вести до успіху»

Проблема, над якою працюю: 
«Формування професійних 

компетентностей студентів через впровадження 

мотиваційного механізму при вивченні 

електротехнічних дисциплін»

 



Інноваційні форми роботи та технології, 

що використовуються
Метод проблемного навчання, інтерактивне опитування

(«Технічний марафон», «Перехресний бій», репродуктивна бесіда,

завдання на закінчення думки та ін.), відео презентація, групова

проектна діяльність, дискусія, робота в парах та робота в малих

групах, елементи моделювання професійної діяльності та ін.

Одним з видів інновацій в організації сучасної освіти є

введення дистанційного навчання. Для проведення занять

використовую сайт дистанційної освіти коледжу, електронну

пошту, месенджер Viber. Для організації онлайн-конференцій -

сервіс Zoom.
 



Авторські видання та публікації

 Третя Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-

економічних вимірах», тема доповіді «Застосування мультимедійних презентацій для 

підвищення ефективності навчального процесу», м. Дніпро, 30-31 березня 2018р.;

 ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні науки та сучасні 

виклики», тема доповіді «Роль веб-квест технології у розвитку творчої особистості 

викладача і студента», м. Дніпро,  25-26 травня 2018р.;

 І Всеукраїнська конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики 

навчання у підготовці фахівців у коледжах та технікумах: досвід, проблеми, 

перспективи». Тема доповіді: «Інноваційна лекція як засіб підвищення   ефективності 

навчального процесу у коледжі», м. Вінниця, 28-29 березня  2019 р.;

 Семінар з підвищення кваліфікації «Формування практичних навичок у студентів на 

заняттях загальнотехнічних і фахових дисциплін». Тема доповіді: «Формування 

професійних компетентностей студентів при вивченні електротехнічних дисциплін: 

практичний аспект»,  м. Могилів-Подільський, 4 грудня 2020 р.





Участь в роботі обласних методичних 

об'єднань, семінарах, конференціях   

 в обласній науково-практичній конференції, «Молодіжний науковий форум»,

тема доповіді «Проблеми енергозбереження в світі та в Україні», м. Ладижин,

28 березня 2018р. ;

 у міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта в Україні:

досвід, актуальні питання та перспективи для випускників», м. Могилів-

Подільський., 22 листопада 2018р.;

 в обласній науково-практичній конференції, «Наука і техніка навколо нас»,

тема доповіді «Електромагнітне поле: фізична природа та вплив на організм

людини», м. Вінниця, 26.02. 2020 р.;

 у міжнародній науково-практичній конференції, тема доповіді «Магнітні

явища та їх практичне використання», Молдова, м. Сорока, 28.02. 2020 р.;

 у семінарі з підвищення кваліфікації «Формування практичних навичок у

студентів на заняттях загальнотехнічних і фахових дисциплін», доповідь на

тему: «Формування професійних компетентностей студентів при вивченні

електротехнічних дисциплін: практичний аспект», м. Могилів-Подільський ,

4 грудня 2020 р.



Методичні доповіді

 «Формування фахової компетентності майбутніх техніків -

електриків» 2016р.;

 «Застосування сучасних технологій навчання при викладанні

електротехнічних дисциплін» 2017р.;

 «Мотивація до навчання – невід’ємна складова освітнього процесу»

2017р.;

 «Інноваційна лекція як засіб підвищення ефективності навчального

процесу у коледжі» 2019р.;

 «Інтерактивна лекція як спосіб активізації самостійної розумової

діяльності студентів у вищих технічних закладах освіти» 2019р. ;

 «Формування професійних компетентностей студентів при вивченні

електротехнічних дисциплін: практичний аспект» 2020р.



Методичні розробки та посібники

 Навчальний посібник «Теоретичні основи електротехніки» Частина І,

2018р. – 86 с.;

 Навчальний посібник з дисципліни «Електричні та технічні вимірювання»,

2020р. – 179 с.;

 Навчальний посібник з дисципліни «Технології» Частина І, 2019р. – 100 с.;

 Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Електричні та

технічні вимірювання» на тему: «Засоби електричних вимірювань

магнітоелектричної та електромагнітної систем», 2016-2017н.р.;

 Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Теоретичні основи

електротехніки» на тему: «Змінний струм. Одержання змінного струму»,

2017-2018н.р.;

 Методична розробка майстер-класу з дисциплін фізика, теоретичні основи

електротехніки та електричні машини на тему: «Асинхронний двигун. Як

він є», 2018-2019н.р.;

 Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Електричні та

технічні вимірювання» на тему: «Призначення і використання шунтів та

додаткових опорів», 2020-2021н.р.



Впровадження досвіду
 Доповідь на засідання педагогічної ради. Тема доповіді

«Мотивація до навчання – невід’ємна складова освітнього

процесу», 2017р.;

 Майстер-клас з дисциплін фізика, теоретичні основи

електротехніки та електричні машини в рамках засідання

обласного методичного об’єднання викладачів

загальнотехнічних дисциплін. Тема «Асинхронний двигун.

Як він є» 2018р.;

 Обмін досвідом в рамках засідання обласного методичного

об’єднання викладачів загальнотехнічних дисциплін. Тема

«Формування практичних навичок у студентів на заняттях

загальнотехнічних і фахових дисциплін» 2020р. ;

 Апробація навчального посібника «Електричні та технічні

вимірювання» для студентів спеціальності 141

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у

Вінницькому фаховому коледжі НУХТ, 2020-2021н.р.



Робота з обдарованою молоддю
 - керівництво студентом Пустовітом Я.В.  до участі  в обласній 

науково-практичній конференції, «Молодіжний науковий форум», 

тема доповіді «Проблеми енергозбереження в світі та в Україні», м. 

Ладижин, 28 березня 2018р. ;

 - керівництво студентом Машуковим М. Ю. до участі  у обласній 

науково-практичній конференції, «Наука і техніка навколо нас», 

тема доповіді «Електромагнітне поле: фізична природа та вплив на 

організм людини», м. Вінниця, 26.02. 2020 р.;

 - керівництво студентами Шмундяком О. В. та Машуковим М. Ю. 

до участі  у міжнародній науково-практичній конференції, тема 

доповіді «Магнітні явища та їх практичне використання», 

Молдова, м. Сорока, 28.02. 2020 р.



Відкриті виховні заходи
 Виховна година на тему: «Суд над пачкою 

цигарок» (2017 -2018н.р.);

 Виховна година на тему: «Толерантність. 

Позитивне значення толерантності у формуванні 

цілісної особистості молодої людини » (2018 -

2019н.р.);

 Виховна година на тему «Жнива скорботи» (2020 -

2021н.р.).



Кабінет ТОЕ

 Проведено поточні ремонти, встановлено нові 

лампи у світильники в аудиторії і в лаборантській. 

Проведено частковий ремонт обладнання для 

виконання лабораторних робіт. Поповнено 

навчально-методичну базу лабораторії.



Враховуючи динамічний розвиток освіти,

поширення сучасних освітніх технологій,

систематично працюю над підвищенням свого

фахового рівня, вивчаю передовий педагогічний

досвід, беру участь у регіональних,

загальноукраїнських і міжнародних науково-

практичних конференціях, вдосконалюю свої

методичні матеріали для більш якісного проведення

навчальних занять.
 



Дякую за увагу!

 


