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Викладацька робота
Предмети:

Сучасна укаїнська літературна мова; Методика викладання української мови;
Стилістика української мови; Методика викладання української мови у ВНЗ;

Наукова діяльність
Конференції:

Неопубліковані
статті:

3-4 жовтня 2013 р. – учасник Міжнародної науково-практичної
конференції "Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті".
(Рівне, МЕГУ).
10-11 жовтня взяв участь у круглому столі "Здобутки і перспективи
сучасної лінгвоукраїністики", присвяченому 50-річчю кафедри української мови
РДГУ.
17-18 жовтня – учасник ІІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції "Слово, речення, текст: когнітивний, прагматичний,
лінгводидактичний аспекти". Виступив із доповіддю "Дискурс як результат
процесу взаємодії в соціокультурному аспекті". (Херсонський державний
університет).
24-25 жовтня взяв участь в організації і проведенні ІІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції "Актуальні проблеми культури української мови
і мовлення". Виступив на пленарному засіданні із доповіддю "Зіставний аналіз

Опубліковані
статті:

Монографії:

1. У ритмі життя // Рад. освіта.- 1984.- № 41.- С. 2.
2. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні правопису слів
іншомовного походження // Українська мова і літ. в школі.- 1985.- № 4.- С.47-52.
3. Стверджувати роботою // Червоний прапор.- 1985.- № 219.- С. 3.
4. Навчаючи – виховувати // Рад. освіта.- 1985.- № 22.- С. 3.
5. Формування орфографічних умінь і навичок на уроці з єдиною темою
висловлювання // Літературний процес на Україні 20-30-х років і творчість
В.Поліщука: Тези доповідей і повідомлень республіканських літературних
читань.- Рівне, 1987.- С. 123-124.
6.Использование средств массовой информации в работе над повышением
орфографической грамотности школьников // Формы и методы использования
средств массовой информации в работе школы: Тезисы докладов и сообщений
межвузовской научно-практической конференции.- Ровно, 1987.- С.174-175.
7. Забезпечення орфографічної грамотності учнів – важливе завдання школи //

Наукові основи навчання орфографії в середній школі” (Рівне : Волинські
обереги, 1998)

Стипендії, нагороди та досягнення
Почесна грамота Рівненської облдержадміністації “за багаторічну плідну педагогічну і наукову
діяльність” (2004 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України “за вагомий особистий внесок у становлення і
розвиток національної освіти” (2001 р.).
“Відмінник освіти України” за особистий внесок у підготовку висококваліфікованиїх спеціалістів”
(2006 р.)
Нагрудний знак “Петро Могила” за розвиток вищої освіти (2008р.)

Підручники, посібники, методичні рекомендації тощо
Навчально-методичні посібники — “Зв'язок у вивченні орфографії і словотвору” (Київ : Рад. Школа,
1989), “Опорний метеріал зі шкільного курсу української мови і методики викладання” (Рівне : РДГУ,
2003), “Технологія експериментально-дослідного навчання орфографії української мови” (Рівне :
РДГУ, 2005), “Зв'язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови” Остріг : Вид-во
Національний університет “Острозька академія”, 2011); "Методичні рекомендації зі стилістики
української мови" Остріг : Вид-во Національний університет “Острозька академія”, 2014); понад 130
статей у науково-методичних журналах і збірниках.

Редакторська та інша діяльність (керівництво наук.-досл. групами, лабораторіями, темами, аспірантами тощо)
Керівник науково-дослідної студії дидактичної лінгвістики.
Науковий керівник кандидатських дисертацій, у тому числі успішно захищених — Ковальчук Н.П.
(2008 р.), Антончук О.М. (2009 р.), Вітюк В.В. (2011р.), Столяр З.В. (2015 р.).

Наукові інтереси
Досліджує проблеми мовленнєвого розвитку студентів і школярів, розробляє технології підвищення
правописної грамотності в умовах сучасного мовленнєвого середовища, означеного
інтерференційними впливами.

Досвід роботи

1.
Термін:
Посада:

1972 р.

-

1977 р.

учитель української мови і літератури ЗОШ № 17 і 22 м.Рівного;

Найменування
роботодавця:

2.
Термін:

1977 р.

-

2006 р.

Посада:

викладач, ст. викладач, доцент, професор, завідувач кафедри методики викладан

Найменування
роботодавця:

Рівненський державний гуманітарний університет

3.
Термін:

2006 р.

-

до сьогодні

Посада:

професор, завідувач кафедри української мови, завідувач кафедри української мо

Найменування
роботодавця:

Національний університет "Острозька академія"

Освіта

1.
Термін:

09. 1968

-

08. 1972

Кваліфік. рівень:

Спеціальність:

"Українська мова і література"

Навчальний
заклад:

Рівненський державний педагогічний інститут

2.
Термін:

1986 р.

-

Спеціальність:

аспірантура

Навчальний
заклад:

НДІ педагогіки АПН України

1989 р.

Кваліфік. рівень:

1997 р.

Кваліфік. рівень:

3.
Термін:

1994 р.

-

Спеціальність:

докторантура

Навчальний
заклад:

Національний педуніверситет ім. М. П. Драгоманова

Володіння іноземними мовами*
Мова

Слухання

Розуміння

Читання

Усне
мовлення

Письмо

Англійська

В1 - Середній

В1 - Середній

В1 - Середній

В1 - Середній

Російська

С1 - Вільно

С1 - Вільно

С1 - Вільно

С1 - Вільно

(*) Рівень за Загальноєвропейськими компетенціями володіння іноземною мовою (CEF)

