
ЗМІЙОК Галина Володимирівна 

викладач першої кваліфікаційної категорії 

 

Педагогічне кредо: «Зробити світ кращим через     

піднесення до серця кожної дитини знань, досвіду 

і практичних умінь.» 

 

Життєве кредо: «Всі перемоги починаються з 

перемоги над собою». «Будь добрим до ближнього 

і добро повернеться до тебе». 

 

Коло науково-педагогічних інтересів: творчий, креативний підхід, націлений 

на плідну співпрацю зі студентами. Постійно удосконалювати викладання 

фахових дисциплін, впроваджувати інноваційні технології навчання, 

використовувати у навчально–виховному процесі інтерактивні методи 

навчання,  ігрові технології, впроваджувати в систему занять відеоінформації 

за допомогою комп’ютерних технологій,  складання тестових програм та вести 

 дистанційне навчання. 

Професійні досягнення: Працює в коледжі з 2012 року, в цикловій комісії 

фінансово-економічних дисциплін.  Викладає дисципліни «Бюджетна 

система», «Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках», 

«Казначейська справа», «Податкова система», «Управління витрат», 

«Планування і організація діяльності підприємства», «Банківські операції». 

У 2005 році закінчила Чернігівській державний технологічний 

університет і отримала кваліфікацію бакалавра з економіки і підприємства. У 

2006 році закінчила Чернігівській державний технологічний університет і 

здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту. В 2009 році закінчила 

Чернігівській державний технологічний університет та здобула кваліфікацію 

магістра державної служби. 



З 2003р. і по цей час в Чернігівському регіональному відділенні Асоціації 

міст України має досвід в організації та приймає активну участь в 

практикумах, фахових майстернях, семінарах, платформах в рамках проекту 

«ПУЛЬС» «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні»  

(Грантові програми, USAID). Мета проекту – створення сприятливого 

середовища для впровадження децентралізаційної реформи в Україні, 

зміцнення місцевого самоврядування, поглиблення демократичних процесів 

розвитку територіальних громад та стабільності держави. 

Бере активну участь у обласному методичному об’єднанні викладачів 

інформатики та програмування ВНЗ I-II рівнів акредитації Чернігівської 

області та у засіданнях обласного методичного об’єднання викладачів 

загально технічних та спеціальних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. 

Підготувала тези на тему ««УКРАЇНА БЕЗ ГОТІВКИ»: КОЛИ 

ЗНИКНУТЬ ПАПЕРОВІ ГРОШІ?» та студентів до участі у VI Міжвузівської 

науково-практичної конференції «Соціально-трудові відносини в Україні: 

особливості становлення і перспективи розвитку». Всі тези були внесені та 

надруковані в збірнику тез (5 грудня 2019 р.) 

1. ФБС-5 Гавриленко Вікторія, тема «ВПЛИВ СПОЖИВЧОГО 

КРЕДИТУВАННЯ НА СУСПІЛЬСТВО» 

2. ФБС-5 Касьяненко Карина, тема «ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК 

СУЧАСНИЙ НАПРЯМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ 

БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ» 

3. ЕП-6 Татарчук Антон, тема «ДЕ ВИГІДНІШЕ ПЛАТИТИ ПДВ? 

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІТЬ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС» 

Приймає участь у III Всеукраїнській науково-практичній конференції 

"Нові інформаційні технології управління бізнесом", 12 лютого 2020 року.  

Методичні розробки: «Методичні рекомендації для практичних робіт та 

робочий зошит для виконання практичних робіт» з дисципліни  Бюджетна 

система 



Підготувала тези на тему «УКРАЇНА БЕЗ ГОТІВКИ» та студентів до 

участі у науково-практичній конференції «Методи управління в умовах 

трансформації суспільних відносин». Всі тези були внесені та надруковані в 

збірнику тез (20 листопада 2020 р.) 

1. ФБС-6 Скриннік Оля, Кревсун Крестіна, тема «Банківська система 

України в період пандемії» 

1 грудня 2020р. Розробили та провели в групі ФБС-6 бінарне відкрите заняття 

разом з викладачем Кошовою А.С., на тему «Облік заробітної плати та 

оподаткування в банківських установах» з предметів «Бухгалтерський облік і 

звітність в комерційних банках» та «Фінанси». 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 


