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Викладацька робота
Предмети:

Українська мова за професійним спрямуванням;Спецсемінар з мови;
Ділова українська мова; Практикум з мови;
Вступ до мовознавства; Основи когнітивної лінгвістики.

Наукова діяльність
Конференції:

Неопубліковані
статті:

XIV наукова викладацько студентська конференція (Острог, 2009).
ХІV науковій викладацько-студентській конференції з доповіддю «Лексикотематичні парадигми простору і часу у творах М. Вінграновського» (23-24
березня 2010р. м. Острог).
Регіональній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми культури
української мови», підготовленій кафедрою української мови Національного
університету «Острозька академія» 4 листопада 2010 року з доповіддю
“Мовленєвий етикет у комунікативній діяльності студентів”.
Міжнародній науковій конференції «Мова як світ світів (поетика і граматика
текстових структур) з доповіддю «Парадигма зоолексем у творах Миколи
Вінграновського» (18-19 листопада 2010 р. м. Київ).
ХV науковій викладацько-студентській конференції з доповіддю «Парадигма
флоролексем у творах М. Вінграновського» (23 травня 2011р. м. Острог).
Міжнародна наукова конференція "Мова, культура і соціум у гуманітарній

Опубліковані
статті:

1. Колористична парадигма творів Миколи Вінграновського. Наукові праці
Кам’янець - Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Філологічні
науки Випуск 20. – Видавництво «Аксіома» 2009. – с.426 -430.
2. Парадигма флоролексем у творах М.Вінграновського // Наукові записки. Серія
“Філологічна”. Випуск 13. - С. 486 — 492.
3. Синестезія як синергетичний вияв світосприйняття у творах М.
Вінграновського // Українське мовознавство : [міжвідомчий науковий збірник]. - К.,
2009.- Випуск 39/1.-С. 277-282.
4. Загальнонаціональний концепт душа, життя, любов, вода, земля, шлях у поезії
М. Вінграновського ( наукове літературно-художнє видання “Альманах
Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка «Рідний
край». - 2010. - №1 (22). - С.101-104.
5. Парадигма зоолексем у творах М.Вінграновського // Українське мовознавство :
[міжвідомчий науковий збірник]. - К., 2010.- Випуск 40/1.-С. 252-254.

Монографії:

Стипендії, нагороди та досягнення

Підручники, посібники, методичні рекомендації тощо

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

Наукові інтереси
Лінгвосинергетичні ідеї сучасної лінгвістики.

Досвід роботи

1.
Термін:

08.1991

-

01.1996

Посада:

вчитель української мови і літератури та англійської мови

Найменування
роботодавця:

Грозівська середня школа І-ІІІ ступенів Острозького р-н

2.
Термін:

11. 1995

-

09. 2002

Посада:

секретар, методист деканату гуманітарного факультету

Найменування
роботодавця:

Національний університет "Острозька академія"

3.
Термін:

09. 2002

-

до сьогодні

Посада:

викладач, доцент кафедри української мови, заступник декана гуманітарного факу

Найменування
роботодавця:

Національний університет "Острозька академія"

Освіта

1.
Термін:

09.1986

-

06.1991

Кваліфік. рівень:

Спеціальність:

вчитель української мови і літератури та англійської мови

Навчальний
заклад:

Рівненський державний педагогічний інститут ім. Мануїльського

Спеціаліст

2.
Термін:

-

Кваліфік. рівень:

-

Кваліфік. рівень:

Спеціальність:
Навчальний
заклад:

3.
Термін:
Спеціальність:
Навчальний
заклад:

Володіння іноземними мовами*
Мова

Слухання

Розуміння

Читання

Усне
мовлення

Письмо

Англійська

А2 - Базовий

А2 - Базовий

А2 - Базовий

А2 - Базовий

Російська

В1 - Середній

В1 - Середній

В1 - Середній

В1 - Середній

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

