
Особисті дані

Адреса
Кропивницький, вул. Жадова, 22, кв. 73 
25031 Кропивницький

Номер телефону
0987079807

Email
ratolmih@gmail.com

Дата народження
10-11-1975

Інтереси

Пішохідний туризм

Фестивальний рух

ОЛЕКСАНДР
РАТУШНЯК

Учитель української мови та літератури
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка, Кропивницький

1993 - 1998

Аспірант
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Київ

Кафедра методики викладання світової літератури Національного педагогічного
університету імені Михайла Драгоманова (м. Київ).

2004 - 2007

Захист кандидатської дисертації

Тема: «Формування інтерпретаційної компетентності старшокласників у процесі
вивчення зарубіжної літератури», здобув науковий ступінь кандидата педагогічних
наук.

2009

Тренер з медіаграмотности IREX
Київ

Тренер з основ медіаграмотности
Викладач спецкурсу "Медіаосвіта"
Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій з медіаосвіти

2016

Викладач, старший викладач, доцент кафедри
української та зарубіжної літератури ЦДПУ
ім.В.Винниченка
Кропивницький

Автор 30‑ти друкованих статей у фахових виданнях (треба вказати).
Наукові інтереси: методика навчання української та зарубіжної літератури,
інтерпретація літературних текстів, сучасна українська поезія, антиколоніальний
дискурс, медіаосвіта.

2007 - 2021

Експерт Всеукраїнської школи онлайн МОН

Предмети "Українська література", "Зарубіжна література"

2020 - 2021

Член журі Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

Номінація "Українська мова та література" (2015, 2018, 2021)

Керівник секції МАН

Секція української літератури та фольклористики Кіровоградського
територіального відділення

2009

Учитель української мови і літератури та зарубіжної
літератури
Кропивницький

1998–2001 – учитель зарубіжної літератури, української мови і літератури
Диминської загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Новоукраїнського району
Кіровоградської області.
2001 – 2003 – учитель зарубіжної та української літератури,
Івано‑Благодатненської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Кіровоградського
району Кіровоградської області.

1998 - 2003

Голова Кіровоградської обласної організації ВУТ
"Просвіта" ім. Т. Шевченка
Кропивницький

Член оргкомітету щорічних фестивалів "Вересневі самоцвіти" та "Весняний
книговир" у м. Кропивницькому.
Організатор і модератор численних зустрічей з письменниками та громадськими

2012 - 2021

Освіта і кваліфікації

Досвід роботи



діячами, серед яких лауреати Шевченківської премії Дмитро Іванов, Григорій
Гусейнов, літературознавець Дмитро Стус, письменники брати Капранови, Василь
Шкляр, Юрій Андрухович, Ірен Роздобудько, Леся Воронина, Зірка Мензатюк,
Сергій Жадан, Оксана Забужко та ін.
Координатор культурологічно‑просвітницького проекту „Український клуб”
(Кропивницький).
Організатор екскурсій та поїздок на батьківщину Т. Шевченка (в Моринці та
Шевченкове), на Чернечу гору до Канева, у Холодний Яр та ін.

Грамота Верховної Ради України (2017)
Орден «За заслуги» III ступеня (2019)
Відзнака "Громадський діяч року" Кіровоградської обласної ради (2018, 2019)

Досягнення
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