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1. Семенюк Л. «Щоденник» Романа Кравченка-Бережного – цінний експонат 

періоду німецько-нацистської окупації у фордах Кременецького 

краєзнавчого музею / «Волинь у дослідженнях вчених і краєзнавців». 

Матеріали всеукраїнської наукової конференції (21 вересня 2017 р., м. 

Кременець). – Відділ культури і туризму Кременецької міської ради, 

Кременецький краєзнавчий музей, КОГПА ім.. Тараса Шевченка. – 

Кременець, 2017. – С. 178-181. 

2. Семенюк Л.І. Спогади воїна УПА Василя Кірчика як історичне джерело 

українського національно-визвольного руху / Український національно-

визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика: Матеріали всеукраїнської 

науково-практичної конференції, приуроченої до 75-ої річниці утворення 

Української повстанської армії (13 – 14 жовтня 2017р.) / Редколегія: О.М. 

Петровський, Б.Б. Буяк, І.М. Вітенко та ін. //Науковий, методичний, 

інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту 

післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Вип. 2. 

– С. 329-330. 

3. Семенюк Л.І. Національно-релігійні ідеї Олексія Громадського у 

богословській спадщині 20-30-х років ХХ ст. / Матеріали ХV Подільської 

наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 100-річчю 

Української революції 1917-1921 рр., 100-річчю заснування Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [редкол.: 

Копилов С.А., Реєнт О.П., Баженов Л.В. та ін.]. – Кам’янець-Подільський: 

ФОС Сисон О.В., 2017. – С. 419-423.   

4. Використання стратегій критичного мислення та інтерактивних  технологій 

у процесі вивчення мови та літератури. Випуск 47 / Упорядники: Трачук 

В.М., заступник директора з Н(М)Р, Олексюк Т.І., завідувач м/к 

філологічних дисциплін. – Кременецький ліцей ім. У.Самчука. – 2018. – 92 с.  

4.1. Камаєва Н.Г. The subject of the lesson: William Shakespeare / 

Використання стратегій критичного мислення та інтерактивних  

технологій у процесі вивчення мови та літератури. Випуск 47 / 

Упорядники: Трачук В.М., заступник директора з Н(М)Р, Олексюк Т.І., 

завідувач м/к філологічних дисциплін. – Кременецький ліцей 

ім. У.Самчука. – 2018. – С. 4-9.   

4.2. Олексюк Т.І. Deutsche Küche. Wir kochen gern. План-конспект уроку 

німецької мови 9 клас (5 рік навчання) / Використання стратегій 



критичного мислення та інтерактивних  технологій у процесі вивчення 

мови та літератури. Випуск 47 / Упорядники: Трачук В.М.., заступник 

директора з Н(М)Р, Олексюк Т.І., завідувач м/к філологічних дисциплін. – 

Кременецький ліцей ім. У.Самчука. – 2018. – С. 10-13.   

4.3. Лубяницька В.А. Conference «Our World and We. Endangered 

Species» / Використання стратегій критичного мислення та інтерактивних  

технологій у процесі вивчення мови та літератури. Випуск 47 / 

Упорядники: Трачук В.М., заступник директора з Н(М)Р, Олексюк Т.І., 

завідувач м/к філологічних дисциплін. – Кременецький ліцей 

ім. У.Самчука. – 2018. – С. 14-24.   

4.4. Скальська Н.В. Roleplay «The Emerald City» / Використання 

стратегій критичного мислення та інтерактивних  технологій у процесі 

вивчення мови та літератури. Випуск 47 / Упорядники: Трачук В.М., 

заступник директора з Н(М)Р, Олексюк Т.І., завідувач м/к філологічних 

дисциплін. – Кременецький ліцей ім. У.Самчука. – 2018. – С. 25-30.   

4.5. Іванюк В.К. Їжа / Використання стратегій критичного мислення та 

інтерактивних  технологій у процесі вивчення мови та літератури. Випуск 

47 / Упорядники: Трачук В.М., заступник директора з Н(М)Р, Олексюк 

Т.І., завідувач м/к філологічних дисциплін. – Кременецький ліцей 

ім. У.Самчука. – 2018. – С. 31-34.   

4.6. Трачук В.М. Переносне значення слів. Тропи (епітет, порівняння, 

метафора). 10 клас / Використання стратегій критичного мислення та 

інтерактивних  технологій у процесі вивчення мови та літератури. Випуск 

47 / Упорядники: Трачук В.М., заступник директора з Н(М)Р, Олексюк 

Т.І., завідувач м/к філологічних дисциплін. – Кременецький ліцей 

ім. У.Самчука. – 2018. – С. 35-42.   

4.7. Діхтярук Т.М. «В Україну линуть журавлі...». (Художнє 

відтворення трагедії переселення галицьких селян до Канади у новелі 

В.Стефаника «Камінний хрест». Узагальнюючий зміст образу Івана 

Дідуха). 10 клас / Використання стратегій критичного мислення та 

інтерактивних  технологій у процесі вивчення мови та літератури. Випуск 

47 / Упорядники: Трачук В.М., заступник директора з Н(М)Р, Олексюк 

Т.І., завідувач м/к філологічних дисциплін. – Кременецький ліцей 

ім. У.Самчука. – 2018. – С. 42 – 51.   

4.8. Ячменьова О.С. «Маска – Джим Керрі та...» (Юрій Винничук – 

сучасний львівський літератор та великий містифікатор). 8 клас / 

Використання стратегій критичного мислення та інтерактивних  

технологій у процесі вивчення мови та літератури. Випуск 47 / 

Упорядники: Трачук В.М., заступник директора з Н(М)Р, Олексюк Т.І., 



завідувач м/к філологічних дисциплін. – Кременецький ліцей 

ім. У.Самчука. – 2018. – С. 52 – 59.   

4.9. Білоус О.М. Український гумор. Валентин Чемарис. «Вітька + Галя, 

або Повість про перше кохання». Гумористична повість про життя і 

пригоди школярів із села Великі Чаплі: дружбу і перше кохання, вірність і 

перший поцілунок, дуель і перше побачення. Дитячі проблеми в дорослому 

житті, передані засобами гумору / Використання стратегій критичного 

мислення та інтерактивних  технологій у процесі вивчення мови та 

літератури. Випуск 47 / Упорядники: Трачук В.М., заступник директора з 

Н(М)Р, Олексюк Т.І., завідувач м/к філологічних дисциплін. – 

Кременецький ліцей ім. У.Самчука. – 2018. – С. 60-66.   

4.10. Олексюк Т.І., Камаєва Н.Г. Міста Британії. Міста Німеччини. British 

cities – Deutsche Städte. Методична розробка інтегрованого уроку 

англійської і німецької мов. 9 клас / Використання стратегій критичного 

мислення та інтерактивних  технологій у процесі вивчення мови та 

літератури. Випуск 47 / Упорядники: Трачук В.М., заступник директора з 

Н(М)Р, Олексюк Т.І., завідувач м/к філологічних дисциплін. – 

Кременецький ліцей ім. У.Самчука. – 2018. – С. 67-75.   

4.11. Олексюк Т .І., Зварич Т.В. Пасха. Методична розробка 

інтегрованого уроку англійської і німецької мов. / Використання 

стратегій критичного мислення та інтерактивних  технологій у процесі 

вивчення мови та літератури. Випуск 47 / Упорядники: Трачук В.М., 

заступник директора з Н(М)Р, Олексюк Т.І., завідувач м/к філологічних 

дисциплін. – Кременецький ліцей ім. У.Самчука. – 2018. – С. 76-85.   

4.12. Мельник Т.А., Олексюк Т.І. Зустріч в літературній студії «Генріх 

Гейне та його поезія» Treffen in einem literarischen Studio «Heinrich Heine 

und seine Poesie» / Використання стратегій критичного мислення та 

інтерактивних  технологій у процесі вивчення мови та літератури. 

Випуск 47 / Упорядники: Трачук В.М., заступник директора з Н(М)Р, 

Олексюк Т.І., завідувач м/к філологічних дисциплін. – Кременецький 

ліцей ім. У.Самчука. – 2018. – С. 86 – 92.   

5. Звіт про роботу Кременецької філії Тернопільського обласного відділення 

МАН України за 2017 /2018 навчальний рік.  /  Упорядник В. Трачук, 

відповідальна за роботу Кременецької філії Тернопільського обласного 

відділення МАН України, заступник директора з Н(М)Р Кременецького 

ліцею імені У.Самчука. – 2018р. – с. 

6. Підсумки організації освітнього процесу у Кременецькому ліцеї імені 

У.Самчука за 2017 / 2018 навчальний рік.  Інформаційно-методичний вісник. 



Випуск 48 / Упорядник: Трачук В.М. – Кременецький ліцей імені 

У.Самчука. – 2018. – 88 с.  

7. Підсумки роботи з обдарованими дітьми у Кременецькому ліцеї імені 

У.Самчука у 2017/2018 н.р. / Упорядник:   Трачук В.М. – Кременецький 

ліцей імені У.Самчука. – 2018. – 100 с. 

 

 

ПУБЛІКАЦІЇ НА ОСВІТНІХ САЙТАХ 

 

1. Олексюк Тетяна Іванівна. Досвід роботи вчителя німецької мови на тему: 

«Формування соціокультурної компетенції на заняттях німецької мови» / 

Тернопільський обласний комунальний інститут 

післядипломної...ippo.edu.te.ua/http://elar.ippo.edu.te.ua: 

8080/handle/123456789/252 - 26-лют-2018  

2. Лубяницька Валентина Анатоліївна. Творчий доробок вчителя англійської 

мови (виховні заходи, конспекти уроків, участь у конкурсі «Вчитель року», 

учнівські конференції, учнівські презентації, наукова робота учнів і методична 

розробка навчального посібника).» / Тернопільський обласний комунальний 

інститут післядипломної ... ippo.edu.te.ua/http://elar.ippo.edu.te.ua: 

8080/handle/123456789/252 - 26-лют-2018. 

3. Діхтярук Тетяна Миколаївна. Досвід роботи класного керівника на тему: 

«Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів 

розв’язання конфліктів». / Тернопільський обласний комунальний інститут 

післядипломної...ippo.edu.te.ua/http://elar.ippo.edu.te.ua: 

8080/handle/123456789/252 - 26-лют-2018.  

4. Кравчун Світлана Володимирівна, учитель історії, правознавства.  

Конспект узагальнюючого уроку з правознавства для учнів 9 класу на тему: 

«Неповнолітні як суб'єктицивільних, сімейних, трудових правовідносин» / 

Електронний журнал «На урок» /  https://naurok.com.ua. 

5. Кравчун Світлана Володимирівна, учитель історії, правознавства. 

Конспект узагальнюючого уроку з всесвітньої історії для учнів 9 класу на 

тему:" Модернізація країн Європи та Америки в освітній третині ХІХ – на 

початку ХХ ст.. / / Електронний журнал «На урок» /  https://naurok.com.ua. / 

Електронний журнал «На урок» /  https://naurok.com.ua. 
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