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Н

ародився 22 жовтня 1962 р. у смт Дубляни
Самбірського району Львівської області. Ще зі шкільних років цікавився точними науками. Таке захоплення
виникло завдяки мудрим і надзвичайно талановитим
учителям, які уміли стандартну та суху інформацію підручника урізноманітнити неординарними і оригінальними прикладами, знайти підхід до кожного учня. Тож
коли постало дуже важливе та складне питання вибору
майбутньої професії, В. Ю. Ковальчук довго не вагався —
вирішив наслідувати приклад своїх наставників.
Так, у 1985 р. Володимир Юльянович закінчив фізикоматематичний факультет Дрогобицького педагогічного
інституту імені Івана Франка за спеціальністю «Фізика та
математика». Зарекомендував себе здібним, старанним та
наполегливим студентом, що впевнено йде до своєї мети та
не зважає на труднощі.
Згодом закінчив аспірантуру Київського державного
університету імені Тараса Шевченка і у 1994 р. захистив
кандидатську дисертацію на тему: «Вибір методів педагогічного стимулювання учіння студентів в умовах модульної організації навчання» (на матеріалі викладання природничих дисциплін у педагогічних вишах).
Трудову діяльність розпочав у 1995 р. із посади старшого викладача кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін. У 1998 р. обіймав посаду
доцента цієї ж кафедри. З 1998 р. й донині працює завідувачем кафедри математики та методики викладання математики початкового навчання Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка.
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У 2006 р. Володимир Юльянович здобув науковий ступінь доктора педагогічних наук, захистивши дисертацію
на тему: «Модернізація професійної та світоглядно-методологічної підготовки сучасного вчителя» у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.
У 2007 р. йому присвоєно вчене звання професора.
Пройшовши довгий і тернистий шлях викладацької кар’єри, В. Ю. Ковальчук переконаний, що старанна,
самовіддана та цілеспрямована праця обов’язково увінчається успіхом. У сфері наукових зацікавлень Володимира
Юльяновича: модернізація сучасної педагогічної освіти,
педагогічні умови формування професійно-педагогічної
культури вчителя початкових класів, психолого-педагогічні засади індивідуалізації навчального процесу молодших школярів з різними математичними досягненнями.
В. Ю. Ковальчук є членом спеціалізованої вченої ради
у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Під його керівництвом захищено
дев’ять дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. В. Ю. Ковальчук написав понад
200 наукових та навчально-методичних праць. Також є
співавтором низки посібників, зокрема:
— Ковальчук В. Професійна та світоглядно-методологічна
підготовка сучасного вчителя: модернізаційний аналіз.
Монографія. – Київ–Дрогобич: Коло, 2004. – 264 с.
— Ковальчук В., Табачек І. Особистість вчителя: формування та розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції. Монографія. — К.: Видавництво
НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008.
— Ковальчук В. Ю., Баб’як-Білецька Л. С., Стасів Н. І., Силюга Л. П. Математика. Модуль 11.
Множина раціональних чисел. Навчальний посібник / Володимир Ковальчук, Любов Баб’якБілецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга. —
Дрогобич: Коло, 2011. — 56 с.
— Ковальчук В. Ю., Білецька Л. С., Силюга Л. П., Стасів Н. І. Математика. Модуль 4. Відповідності. Відношення. Відображення. Навчальний посібник / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга,
Наталія Стасів. — Дрогобич: Коло, 2012. — 54 с.
— Ковальчук В. Ю., Жигайло О. О. Шаран О. В. Методика викладання математики. Частина 1. Загальна методика викладання математики. Навчально-методичний
посібник / Володимир Ковальчук, Олександра Шаран,
Оксана Жигайло. — Дрогобич: Посвіт, 2012. — 152 с.
— Ковальчук В. Ю., Жигайло О. О. Шаран О. В. Особливості творчої роботи на уроках математики у початковій школі: методика використання дидактичних
ігор. Навчально-методичний посібник / Володимир
Ковальчук, Олександра Шаран, Оксана Жигайло. Дрогобич: Посвіт, 2012. — 702 с.
— Ковальчук В. Ю. Козак Т. М. Інформатика з методикою викладання у початковій школі: курс лекцій..
Навчально-методичний посібник / Володимир Ковальчук, Тетяна Козак. — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. — 64 с.
— Ковальчук В., Колток Л. Педагогічний дискус як засіб
інтенсифікації навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі. Монографія. Дрогобич — Видавничий відділ, Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка, 2014. — 158 с.

