
 
Педагогічна діяльність 

1999 рік - закінчила Черкаський державний 

університет імені Богдана 

Хмельницького за спеціальністю 

«українська мова, українська та 

світова література» 

із 2001 

року по 

теперішній 

час 

- робота в ЗОШ № 34  (учитель), місто 

Черкаси, керівник музею 

 

 
 

 

 

Навчаючи інших, учитись самій. 
В житті все робити з любов’ю. 

За кожний мій вчинок щоб діти могли 
Згадати мене добрим словом… 

 

           
 

Черкаський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей 

спортивного профілю № 34» 

Черкаської міської ради Черкаської області, 

місто Черкаси, вулиця Гагаріна, 91 

+38-047-254-23-20;     NVK34-licey@ukr.net 

 

Учителю, ніколи не сумуй, 
Адже навколо тебе діти-квіти. 

Свою ти мудрість їм завжди даруй, 
Щоб джерелу пізнань завжди радіти! 

 

 
Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і гуманітарної політики 

 

Черкаський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей 

спортивного профілю № 34» 

Черкаської міської ради Черкаської області 

 

 
БОЙКО Світлана Володимирівна,  

учитель української мови,  

української та зарубіжної літератури  

вищої категорії, 

голова МО вчителів-філологів 

 

mailto:NVK34-licey@ukr.net


 

Бойко Світлана Володимирівна нагороджена: 
    

  

  
 

        

 

Методичні друковані матеріали вчителя: 
 

«Тиждень української літератури». – К.: 

Шкільний світ, 2012. 

  
 

 
 

 

 

Результати навчальної діяльності учнів: 
 

2010 Хоменко Діана, 7 клас, ІІ місце в 

міському етапі ХІ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика (наказ Департаменту 

освіти та гуманітарної політики 

Черкаської міської ради № 778 від 09.12. 

2010 року)  

2011 Хоменко Діана, 7 клас, ІІІ місце в ІІ 

(міському) етапі Всеукраїнських 

олімпіад з української мови в 2010-

2011 н.р. (наказ Департаменту освіти 

№ 40 від 21.01.2011 р.) 

2012 Хоменко Діана, 9 клас, ІІІ місце в 

міському етапі ХІІІ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика (наказ Департаменту 

освіти  № 800 від 04.12. 2012 р.) 

2014 Хоменко Діана, 10 клас, ІІІ місце в ІІ 

(міському) етапі Всеукраїнських 

олімпіад з української мови в 2013-

2014 н.р. (наказ Департаменту освіти  

№ 105 від 21.02.2014) 

2014 Хоменко Діана, 11 клас, ІІ місце в 

міському конкурсі учнівських творів 

«Афганістан – біль і безсмертя» 

 

 


