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    Галина Ковальчук має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю  

вчитель математики та працює за отриманим фахом у коледжі з 2002 року. 

    Галина Ковальчук має кваліфікаційну  категорію «спеціаліст  вищої 

категорії»,  присвоєну рішенням атестаційної комісії Департаменту освіти і 

науки  Хмельницької  обласної державної  адміністрації від 01.04.2016 року. 

      У  поточному навчальному році має педагогічне навантаження 394 

години. 

      Галина Ковальчук  підвищила кваліфікацію: 

- Стажування на базі кафедри  педагогіки Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії, посвідчення  №04/20 від 02.03.2020р (180 год. (6 

кредитів). 

- Участь у міжвузівській науково-практичній конференції на тему « 

Інноваційні підходи до організації освітнього процесу у закладах  

вищої освіти» на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 

сертифікат №224 від 27-29.02.2020р(12 год.) 

- Участь у тренінгу на тему «Особливості  організації  освітнього 

процесу  для ефективної  підготовки  до ЗНО та ДПА з математики на 

базі  Хмельницького інституту  післядипломної педагогічної освіти, 

сертифікат  від 13.02.2020р. (12 год.) 

- Онлайн-семінар на тему «Куратор групи як ключовий суб’єкт 

формування особистості  молодого фахівця»,  сертифікат №СС 

3882994/1613-20 від 07.10.2020р. (8 год.) 

         За час роботи в коледжі Галина Ковальчук зарекомендувала себе як 

відповідальний, досвідчений педагог та умілий організатор. Проводить 

заняття з урахуванням  вікових та психологічних особливостей здобувачів 

освіти, відповідно до сучасних  вимог організації освітнього процесу. Під час 

їх проведення вміло застосовує  інформаційно-комунікаційні  технології , що 

дає змогу  активно впроваджувати  методи інтенсивного  навчання, значно 

підвищувати ефективність занять та поліпшувати якість знань здобувачів 

освіти. 

        Галина Ковальчук  уміє швидко  приймати рішення у складних  

педагогічних  ситуаціях; переконувати та відстоювати  свою думку. 

Намагається завжди  бути поінформованою про новації у методиці  

викладання  предмета. Під час проведення  занять  використовує різні методи 

та прийоми  навчальної діяльності. На її заняттях   панує  творча,  

доброзичлива атмосфера, здобувачі     освіти  беруть  активну  участь  в 

освітньому  процесі. Завдячуючи  ефективній організації  роботи,  досягла   

належного рівня засвоєння   здобувачами освіти навчального  матеріалу та 

високої якості їх знань та умінь з предмета. 



       Галина Ковальчук є активною учасницею в проведенні засідань ПЦК 

загальноосвітніх дисциплін, виступає з інформаційно-методичними 

повідомленнями з питань методичної   проблеми «Виявлення та розвиток 

індивідуальних та творчих здібностей здобувачів освіти на заняттях 

загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання  засобами 

впровадження  методів технології  розвитку критичного мислення та 

мотиваційних аспектів щодо ведення здорового способу життя, 

зміцнення  здоров′я людини» 

     Організовує та зацікавлює   гуртківців   вивченням  точних дисциплін під 

час проведення засідань математичного гуртка   та тижня знань   предметів 

циклу, вміло поєднуючи  питання математики з майбутньою  професійною 

діяльністю.  

      В міжатестаційний період працювала над вивченням методичної теми 

«Використання хмарних технологій  для формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти у процесі навчання математики» 

       Приділяє увагу  роботі із здібними  здобувачами освіти,  залучає їх до 

роботи в  предметному гуртку, а також готує їх до участі в олімпіадах, 

конкурсах тощо. Організовує роботу творчої групи, яка  працює над 

виконанням  науково-дослідницької (пошукової) роботи. Підготовлені нею  

здобувачі освіти   неодноразово ставали  переможцями та призерами 

внутріколеджних та  регіональних конкурсів та олімпіад. 

        Викладачка наполегливо   працює над розробкою  комплексного 

навчально-методичного забезпечення занять математики,   навчально-

матеріальним та технічним  поповненням та естетичним оформленням 

кабінету математики.  

        Як куратора академічної групи  спрямовує  педагогічні  знання та уміння 

на формування  в здобувачів освіти  загальнолюдських  якостей: чесності, 

справедливості, почуття обов’язку, дисциплінованості, доброти та 

милосердя. 

         Галина Ковальчук відповідає займаній посаді та може  бути  їй 

підтверджена кваліфікаційна категорія  «спеціаліст вищої категорії  та 

присвоєне педагогічне звання    «старший    викладач». 
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