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Викладацька робота
Предмети:

Історія української літератури;Теорія літератури: Спецкурс "Мала проза, оповіданн
Теорія літератури:Майстерність поета і перекладача; Теорія літератури: теорія і пр
Історія української літератури: Спецсемінар "Драматургія Лесі Українки".

Наукова діяльність
Конференції:

Неопубліковані
статті:

Брав участь у ІІІ Всеукраїнській науковій конференції «Сучасні
проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та
педагогічні стратегії», яка відбулася 5 грудня 2013 року в Рівненському
інституті Київського університету права НАН України (секція «Світоглядні
орієнтири сучасного соціокультурного простору, їх трансформація та
вибір»), міжвузівській науково-практичній конференції «...Я на сторожі
коло їх поставлю слово...», яка відбулася 13 березня 2014 року в Луцькому
педагогічному коледжі, у шевченківській науково-практичній конференції
Рівненського державного педагогічного університету, у Днях науки в
Національному університеті «Острозька академія» (керував секцією).

Опубліковані
статті:

Монографії:

1. Леся Українка і Т.Шевченко, Т.Г.Шевченко і Поділля // Тези доповідей науковопрактичної конференції, присвяченої 175-річчю від дня народження
Т.Г.Шевченка. – Кам’янець-Подільський, 1989. – Ч.2. – С.33-35 .
2. Шевченківські мотиви у творчості Б.Олійника. Т.Г.Шевченко і загальнолюдські
ідеали // Тези доповідей та повідомлень на міжвузівській науковій конференції,
присвяченій 175-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – Одеса, 1989. – Ч.1.
– С.78-79
3. Версия мировой темы о Дон Жуане у Пушкина и Леси Украинки // Тезисы
межвузовских чтений, посвященных 190-летию со дня рож-дения великого
русско-го поэта А.С.Пушкина. – Кировоград, 1989. – С.113-115
4. Воспитание учащихся на идеях мира в процессе изучения творчества Бориса
Олейника. Вопросы воспитания учащихся в духе мира // Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции. – Ровно, 1989. – С.42-43
5. Народна пісня як джерело трагедії І.Карпенка-Карого “Сава Чалий”. Творча

1. Вишенський Іван. Острозька Академія ХVІ-ХVІІ ст.: Енциклопедичне видання.
– Острог: ТзОВ-фірма “Принт-Хауз”, 1997. – С.32-33

Стипендії, нагороди та досягнення
Відмінник освіти України (2001).
Ініціатор відкриття в Національному університеті "Острозька академія" спеіальностей "Українська
мова і література" (2003) і "Літературна творчість" (2004).

Підручники, посібники, методичні рекомендації тощо
1. Художня філософія Лесі Українки. Навчальний посібник / Рец. акад. АПН України, доктор
філологічних наук, професор П.П.Хропко. – Рівне, 1997. – 68 с.
2. Українська література перших десятиріч ХХ століття: філософські проблеми Тернопіль: Навчальна
книга – Богдан, 2005. – 256 с.
3. Лицедійство (філософська проблематика в українській драмі початку ХХ століття) Рівне: ВАТ
«Рівненська друкарня». – Рівне, 2009.

Редакторська та інша діяльність (керівництво наук.-досл. групами, лабораторіями, темами, аспірантами тощо)
Керівництво курсовими, кваліфікаційними та дипломними роботами.

Наукові інтереси
Філософська проблематика в українській літературі; українська поезія 20 століття; українська
філософська драма.

Досвід роботи

1.
Термін:

1 січня 1983 р.

-

1987 р.

Посада:

вчитель

Найменування
роботодавця:

Крилівська середня школа, Кореччина

2.
Термін:

-

1987р.

1991р.

Посада:

асистент кафедри української літератури

Найменування
роботодавця:

Рівненський педагогічний інститут

3.
Термін:

1994 р.

-

до сьогодні

Посада:

ст. викладач, доцент кафедри української мови і літератури

Найменування
роботодавця:

Національний університет «Острозька академія»

Освіта

1.
Термін:

1979 р.

-

1983р.

Кваліфік. рівень:

Спеціальність:

«Українська мова і література»

Навчальний
заклад:

Рівненський державний педагогічний інститут

Магістр

2.
Термін:

1991р.

-

1994р.

Кваліфік. рівень:

Спеціальність:

аспірантура

Навчальний
заклад:

Національний педагогічний універститет імені М.П. Драгоманова

3.
Термін:

Кваліфік. рівень:

-

Спеціальність:
Навчальний
заклад:

Володіння іноземними мовами*
Мова

Слухання

Розуміння

Читання

Усне
мовлення

Письмо

Російська

С1 - Вільно

С1 - Вільно

С1 - Вільно

С1 - Вільно

Німецька

А2 - Базовий

А2 - Базовий

А2 - Базовий

А2 - Базовий

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

