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Характеристика професійної педагогічної діяльності: 

Сульжик Олександр Васильович працює на посаді методиста в 

Рівненській Малій академії наук учнівської молоді з вересня 2006 року. За час 

роботи виявив себе як кваліфікований і відповідальний співробітник, завжди 

націлений на знаходження компромісних рішень. Володіє хорошими діловими 

навичками, а саме: сумлінним ставленням до роботи, прагненням до 

підвищення фаху та професійного зростання, аналітичним, творчим мисленням. 

Має навички ділового спілкування.   

Олександр Васильович відповідає, планує, організовує та координує 

роботу відділень історії, наук про Землю, філософії та суспільствознавства; 

залучає обдаровану учнівську молодь до занять в Малій академії наук, 

організовує та проводить ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за напрямками 

відділень, забезпечує підготовку команди області до участі в ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту.  

Організовує співпрацю РМАНУМ з вищими навчальним закладами області 

за напрямками відділень, зокрема Рівненський державний гуманітарний 

університет, Національний університет водного господарства та 

природокористування Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 

академіка Степана Дем'янчука, Національний університет «Острозька 

академія»;  залучає науковців та викладачів цих закладів до гурткової роботи, 

консультування учнів та вчителів області, членства в журі конкурсу-захисту 

МАН. 

Сульжик О.В. має належну науково-теоретичну та методичну підготовку, 

майстерно володіє теорією керування навчально-виховним процесом, має 

значний досвід організаційної роботи, що підтверджують заходи рівного рівня 

у РМАНУМ. У своїй діяльності успішно використовує знання з психології та 

педагогіки, нові освітні технології у навчально-виховному процесі. 

Здійснює методичну та консультативну роботу із спеціалістами районних 

відділів освіти, відповідальними за роботу МАН, науковими керівниками та 

педагогічними працівниками закладу, вчителями. Олександр Васильович надає 

їм методичну допомогу у розробці та вдосконаленні програм, змісту, форм, 

методів науково-дослідницької роботи з учнями, консультує з питань їх 

підготовки до участі в конкурсі-захисті МАН; бере активну участь у підготовці 

та проведенні обласних семінарів для спеціалістів районних відділів освіти, 

відповідальних за роботу МАН.  

Як керівник відділення, забезпечує результативну діяльність як 

учнівського, так і педагогічного колективу. Олександр Васильович наділений 

перспективним мисленням, володіє умінням діяти системно, послідовно та 

професійно в рамках поля педагогічної співпраці всіх об’єктів навчально-

виховного процесу: учнів, керівників гуртків та науковців. 

Розробив три програми та провів відповідно три літні профільні збори за 

напрямками «Історико-краєзнавчий», «Науки про Землю», «Релігієзнавство, 

історія релігії» для дійсних членів Рівненської Малої академії наук учнівської 

молоді.  

Приймає участь у видавничих проектах закладу. Щороку готує до друку 

збірник тез науково-дослідницьких робіт переможців ІІ етапу конкурсу-



захисту, історичний альманах «Колесо історії», методичних рекомендацій 

учням-членам МАН щодо написання та захисту науково-дослідницької роботи. 

Виявляє високий рівень професіоналізму, володіє ефективними формами і 

методами педагогічної діяльності, досягає значних результатів у вирішенні 

навчально-виховних завдань. Олександр Васильович Сульжик володіє 

професіоналізмом та компетентністю, спроможний продукувати нові та цікаві 

ідеї та втілювати їх у життя, комунікабельний, енергійний, вимогливий, 

толерантний у стосунках з учнями та педагогами. Відповідально ставиться до 

виконання службових обов’язків. Сприяє створенню умов для становлення 

дітей як особистостей, розвитку їхніх здібностей, талантів, участі у науково-

дослідницькій роботі. 

Методист постійно прагне до саморозвитку і творчого удосконалення, 

реалізуючи ці прагнення через самоосвіту, участь в навчальних тренінгах, 

програмах та семінарах. 

За багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у справу навчання та 

виховання підростаючого покоління у 2010 р. відзначений Почесною грамотою 

Міністерства освіти і науки України; Подякою Національного центру МАН 

України; Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської 

облдержадміністрації за високий організаційний, науково-методичний рівень 

підготовки та проведення Всеукраїнських літніх профільних шкіл МАН 

України; у 2013 р. відзначений Почесною грамотою Рівненської обласної ради; 

у 2015 р. – Грамотою Національного центру МАН України, у 2018 –Диплом ІІІ 

ступеня Міністерства освіти і науки України. 
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