
 
Педагогічна діяльність 

1996 рік - закінчила Черкаський державний 

університет імені Богдана 

Хмельницького за спеціальністю 

«українська мова та література і 

народознавство» 

1996-2003 - робота в ЗОШ № 25 (учитель, 

заступник директора), місто Черкаси 

2003-2009 - робота в спеціалізованій школі № 18 

(учитель, заступник директора), місто 

Черкаси  

із 2009 по 

теперішній 

час 

- робота в Черкаському НВК № 34, 

учитель української мови та 

літератури, 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 

 

 
ДОРОШ Леся Миколаївна,  

учитель української мови та літератури  

і народознавства,  

учитель-методист,  

лауреат премії Народного Учителя  

О.А.Захаренка (2006 рік) 

 

mailto:NVK34-licey@ukr.net


 

    Дорош Леся Миколаївна нагороджена: 
    Подякою міського голови Сергія Одарича за якісну 

підготовку учнів до конкурсу творів, присвячених Дню 

Перемоги (за перемогу (ІІІ місце) учня 9 класу Уханя 

Олексія), 2011 рік; 

    Грамотою видавництва «Шкільний світ» за 

майстерність поєднання професійної діяльності з 

науковою роботою, творчий підхід до актуалізації 

інноваційних методик, поширення високих цінностей в 

освіті та плідну співпрацю з Всеукраїнським 

видавництвом «Шкільний світ», 2011 рік; 

     Грамотою Департаменту освіти та гуманітарної 

політики виконкому Черкаської міської ради за якісну 

підготовку учнів І (міського) етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук 

України у 2010-2011 н.р. (наказ № 79 від 10.02.2011 р.); 

     Грамотою Департаменту освіти та гуманітарної 

політики виконкому Черкаської міської ради за краще 

декламування віршів у рамках Шевченківських читань з 

нагоди 150-річчя з дня перепоховання Т.Г.Шевченка 

(наказ № 388 від 26.05.2011 р.) 

     Грамотою Черкаської податкової адміністрації за 

якісну підготовку учнів-переможців міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Податки 

очима дітей» (2011 рік); 

      Подякою Черкаського обласного об'єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» за роботу з 

творчо обдарованою молоддю, за виховання в учнів 

любові до вивчення рідної мови і літератури, за участь у 

розвитку української освіти на Черкащині (2011 рік).  

        

 

Методичні друковані матеріали вчителя: 
- «Дзвінка і зоряна країна Школа» (сценарії), 2006; 

- «Дитячі літні оздоровчі табори як центри радості і 

здоров’я», 2006; 

- «Застосування мультимедійних технологій у процесі 

вивчення української мови та літератури», 2008; 

- «Інтеграції у процесі вивчення української мови та 

літератури», 2008; 

- «Правова освіта юного громадянина на уроках 

української мови і літератури», 2008; 

- «Українська література. 6 клас. Тестові завдання», 

2008; 

- «Українська мова. 6 клас. Тестові завдання», 2008; 

- «Збірник контрольних робіт з української мови: 5-11 

клас. – К.: Шкільний світ, 2010. -128с.  

- презентація з теми «Безсполучникове складне 

речення. Смислові відношення, інтонація, розділові 

знаки в безсполучниковому складному реченні» (в 

електронному варіанті) знаходиться у сховищі колекції і 

розміщена на порталі ЧОІПОПП: http://oipopp.ed-sp.net; 

- «Тиждень української літератури». – К.: Шкільний 

світ, 2012. 

 

 

 

Результати навчальної діяльності учнів: 
- конкурс-захист науково-дослідницьких робіт  Малої 

академії наук України у 2010-2011 навчальному році 

(Голик Вадим, 9 клас, ІІІ місце ІІ-го (міського) етапу; наказ 

№ 79  від 10.02.2011 року); 

 - Всеукраїнський конкурс «Кращий читач України – 

2011» (Самойленко Назар, 6 клас, І місце на міському етапі 

і ІІ місце на обласному етапі); 

- конкурс творів про Велику Вітчизняну війну (Ухань 

Олексій, два роки поспіль (2010 і 2011 р.р.) займав ІІІ 

місце; учитель і учень нагороджені Подяками міського 

голови Сергія Одарича та цінними подарунками); 

- Всеукраїнський конкурс «Податки очима дітей» 

(Лебедь Соломія, 6 клас, ІІ (міського етапу конкурсу), 2011 

рік; 

- конкурс творів «Тарасовими шляхами» (2011) (5 робіт 

трьох учнів 6 класу визнано кращими і включено до міської 

збірки учнівської творчості); 

- конкурс читців «Я гордий тим, що українець зроду», 

2011 та 2012 рік (Карпук Сергій, 7-8 клас, ІІ місце 

обласного етапу конкурсу); 

- конкурс письмових творчих робіт «Афганістан: біль і 

безсмертя», 2012 рік (учень 10-С класу Максимишин Влад 

нагороджений за кращу роботу Грамотою і цінним 

подарунком у день виведення військ із Афганістану біля 

пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам); 

- конкурс читців-декламаторів «Зоря Симоненка 

зійшла над Черкащиною» (Карпук Сергій, 8 клас, ІІ місце 

обласного етапу конкурсу); 

- конкурс читців-декламаторів «Зоря Симоненка 

зійшла над Черкащиною» (Карпук Сергій, 10 клас, І 

місце обласного етапу конкурсу), 2015 рік; 

- обласний учнівський конкурс юних неокласиків «Постать 

Михайла Драй-Хмари і його творчість у контексті світової 

літератури і культури» (Кіразян Карен, 10 клас, ІІІ місце), 

2015 рік 

http://oipopp.ed-sp.net/


 


