


1. Гоцуляк Антоніна Миколаївна

2. Освіта - Харківський державний технічний 

університет будівництва та архітектури.

Кваліфікація – інженер-будівельник-технолог

3. Місце роботи - Могилів-Подільський 

монтажно-економічний коледж.

4. Посада – викладач будівельно-монтажних 

дисциплін

5. Стаж роботи- педагогічний 11р, загальний 38р .

6. Кваліфікаційна категорія – перша.



Диплом 

інженера-
будівельника-

технолога   

Харківський 

державний

технічний 

університет

будівництва 

та 

архітектури



Життєве кредо:

« Вчити – значить вести до 

успіху»



Мої досягнення, успіхи



«Підготовка до успішної 

професійної самореалізації 

молоді на підставі  

формування професійних та 

ключових компетенцій» 



 «Будівельна справа»;

 «Інженерне креслення»;

 «Інженерна графіка»

 «Основи комп'ютерних технологій»

 «Експлуатація будівель»

 «Виробнича база»



Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти, 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СП 35830447/1105-19 від 21 червня 2019р.




 навчання студентів з врахуванням 

сучасних  вимог освіти;

 прищеплення любові студентів до обраної 

спеціальності;

 наближення теоретичного засвоєння 

знань до їх практичного використання на 

виробництві;

 виховання молоді та пропагування 

здорового способу життя.



Індивідуальні заняття

Робота в малих групах

Комбіновані та творчі завдання

Проектні рішення

Групова проектна діяльність

Вирішення виробничих завдань

Проблемні бесіди



Участь у конференціях

Вивчення передового педагогічного 
досвіду

Методичні напрацювання

Участь у тижнях комісії

Підвищення кваліфікації

Участь в методичних об'єднаннях



Методичні розробки, навчальні посібники



-

 17 листопада 2016р  - ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої 

освіти для сталого розвитку» м.Дніпропетровськ

 20 червня 2017р  - учасник Регіональної науково-практичної 

конференції на тему «Вища освіта в Україні: досвід, актуальні 

питання та перспективи для випускників» на тему: «Здоров'я та 

профілактика дерев'яного будинку» 20 червня 2017р., 

м.Могилів-Подільський

 19 березня 2018р – І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-

конференція молодих вчених, аспірантів та студентів 

«Інноваційні технології в процесі підготовки молодших 

спеціалістів: стан, перспективи розвитку»м.Херсон

 28-29 березня 2018р – учасник І Всеукраїнська науково-

методичної конференції сучасні педагогічні технології та 

інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах 

і технікумах: досвід, проблеми, перспективи м.Вінниця



 26 квітня 2018р – учасник Всеукраїнської наукової конференції 

для творчої молоді «ПЕРСПЕКТИВА – 2018» м.Маріуполь

 22 листопада 2018р – учасник Міжнародної науково-практичної 

конференції «Вища освіта в Україні: досвід, актуальні питання та 

перспективи для випускників» м.Могилів-Подільський

 12 листопада 2019р – учасник семінару з підвищення кваліфікації 

«Використання сучасних інноваційних та інформаційних 

технологій у методиці викладання інженерної графіки та основ 

стандартизації, управління якістю продукції, метрології» 

(реєстраційний № 17,12.11.2019р) м.Бар

 14 листопада 2019р. - учасник WORKSHOP: «Педагогічна 

майстерність як прояв індивідуального стилю професійної 

діяльності викладача» (№41/19, н.№144-ОД від 14.11.2019)

м.Вінниця 

 26 листопада 2019р - учасник семінару на тему: «Особливості 

навчання здобувачів освіти представників «ПОКОЛІННЯ Z» 

(№48, наказ №279, від 15.11.2019р)  м.Могилів-Подільський 



 26 лютого 2020р  - учасник обласної конференції «Наука і 

техніка навколо нас на тему: « Енергозбереження в будівництві 

у сучасних умовах» (№104/20, наказ 17-ОД від 26.02.2020) 

м.Вінниця

 13 квітня 2020р – учасник конференції «Інноваційні технології в 

інженерній графіці, основах стандартизації, управління якістю 

продукції та метрології» (№55, наказ №77 Д від 13.04.2020р) 

м.Вінниця

 03 листопада 2020р – учасник обласного семінару 

«Використання сучасних освітніх технологій при вивченні 

інженерної графіки, основ стандартизації, управління якістю 

продукції» (наказ №175-Н від 03.11.2020р.) м.Могилів-

Подільський

 21-23 грудня 2020р – взяла участь у роботі вебінару «Інклюзивне 

навчання та дистанційна освіта» (н.№119  від 23.12.2020р, Р/н 

1/9-233)  Вінницький інститут ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна»







Доповіді на методичних 

об'єднаннях, засіданнях

предметної комісії



Доповіді,

науково-дослідні 

роботи



 Щорічно  приймаю участь у тижні будівельних 

дисциплін у конференціях з доповідями на актуальні 

фахові теми. 

 Участь у профорієнтаційних заходах

 Проводжу екскурсії на будівельні майданчики міста. 

 Проводжу зустрічі та бесіди з випускниками коледжу, 

які мають великий практичний досвід у сфері 

будівництва та експлуатації будівель. . 







У колі  колег та студентів



Дякую за увагу !

«Студент не чаша, яку необхідно 

наповнити, а факел, який 

потрібно запалити»


