
ПІДСУМКИ РОБОТИ  

МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН  

за 2017/2018 н.р.   

 

 

У 2016 / 2017 н.р. у склад методичної комісії філологічних дисциплін входило 11 

учителів.  

Ч 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Предмет, який викладає Категорія  Звання  

1 Аврамишин Анатолій 

Миколайович 

українська мова і 

література 

вища учитель-методист 

2 Білоус Олена Михайлівна українська мова і 

література 

вища старший учитель 

3 Діхтярук Тетяна 

Миколаївна 

українська мова і 

література 

вища старший учитель 

4 Іванюк Вікторія 

Костянтинівна 

польська мова друга  

5 Камаєва Наталія Георгіївна англійська мова вища старший учитель 

 

6 Лубяницька Валентина 

Анатоліївна 

англійська мова вища учитель-методист 

7 Мельник Тетяна 

Анатоліївна 

 

зарубіжна література вища старший учитель 

 

8 Олексюк Тетяна Іванівна німецька мова вища учитель-методист 

9 Скальська Наталія 

Василівна 

англійська мова вища  

10 Трачук Віра Миколаївна українська мова і 

література 

вища учитель-методист 

11 Ячменьова Олена 

Семенівнга 

українська мова і 

література 

вища старший учитель 

 

Упродовж року двоє учителів підтвердили свої кваліфікаційні категорії у ході чергової 

атестації (Трачук В.М., учитель української мови і літератури, – спеціаліст вищої категорії, 

учитель-методист; Лубяницька В.А., учитель англійської мови, – спеціаліст вищої категорії, 

учитель-методист). 

Члени методичної комісії філологічних дисциплін продовжували творчу роботу над 

проблемою «Підвищення ефективності навчання філологічних дисциплін на основі 

використання інноваційних технологій».  
Учителі-філологи спрямовували свою діяльність на: 

- виховання національно-мовної свідомості учнів; 

- формування мовленнєвої грамотності ліцеїстів; 

- оптимізація та індивідуалізація навчального процесу; 

- робота з обдарованими дітьми та підготовка до учнівських олімпіад; 

- підготовка вчителів-філологів до занять; 

- використання інноваційних технологій у навчальному процесі; 

- науково-пошукова творчість учнів ліцею; 

- розвиток духовності та відчуття прекрасного у ліцеїстів; 

- перегляд та аналіз стану навчальних кабінетів, поповнення їхньої матеріальної бази. 

Протягом 2016/2017  н.р. було проведено шість засідань методичної комісії філологічних 

дисциплін, на яких розглядалися наступні питання: 



 Аналіз рівня навчальних досягнень випускників за результатами ЗНО з профільних 

предметів (укр. мова та література, іноземна мова). 

 Вивчення рекомендацій щодо викладання предметів у новому навчальному році; 

змін до навчальних програм (8 класи) та пояснювальних записок. 

 Погодження завдань для нульового заміру знань з предметів філологічного циклу. 

 Розгляд та погодження завдань для проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади із 

предметів філологічного циклу та завдань для проведення мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

 Розгляд та погодження календарно-тематичних планувань на І семестр із предметів 

філологічного циклу. 

 Планування роботи комісій на 2016/2017 навчальний рік, робота над проблемною 

темою ліцею. 

 Звіти учителів-предметників про роботу над курсовими проектами    (Мельник Т.А.). 

  Обговорення результатів нульових замірів знань з предметів філологічного циклу. 

  Обговорення результатів ІІ етапу олімпіад із філологічних дисциплін, філологічних 

конкурсів І і ІІ етапів. 

  Підведення підсумків навчально-виховного процесу, визначення рівня навчальних 

досягнень учнів за І семестр, виконання плану роботи комісії за І  і корекція завдань 

на ІІ семестр. 

  Розгляд та погодження календарно-тематичних планувань на ІІ семестр із предметів 

філологічного циклу. 

  Підсумки І етапу захисту науково-дослідних робіт в МАН з предметів 

філологічного циклу та підготовка до ІІ етапу. 

 Звіти учителів-предметників про роботу над курсовими проектами  

 (Камаєва Н.Г., Іванюк В.К.). 

 Участь ліцеїстів-філологів у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

у  МАН. 

 Підготовка випускників до ДПА з предметів філологічного циклу. 

  Виступ учителів, що атестується із доповіддю щодо методичної проблеми, над якою 

вони працюють, обговорення матеріалів, підготовлених медпрацівниками (Трачук 

В.М., Лубяницька В.А.) 

 Про роботу з обдарованими дітьми. 

 Характеристики педагогічних працівників, що атестуються (Трачук В.М., 

Лубяницька В.А.)  

  Аналіз кращих авторських розробок дидактичного, психолого-педагогічного 

забезпечення навчально-виховного процесу.  

  Моніторинг рівня якості знань, умінь і навичок учнів за результатами семестру і 

року.  

  Про підсумки роботи методичної комісії за ІІ семестр 2016-2017 н.р., завдання на 

наступний навчальний рік.  

 Рекомендації до плану роботи ліцею на наступний навчальний рік.  

 

На виконання запланованих заходів у розділі «Організаційна робота» членами 

методичної комісії було виконано наступне:  

 Проведено нульові заміри знань учнів нового набору та обговорено результати на 

засіданні методичної комісії; 

 Складено графік індивідуальних занять учителів;  

 Складено графік консультацій для учнів випускних класів;  

 Організовано взаємовідвідування уроків учителями комісії; 

 Організовано  додаткові заняття з учнями, які братимуть участь у предметних 

олімпіадах; 



 Проведено засідання методичної комісії три рази на семестр; 

 Проведено у ліцеї тиждень української писемності; 

 Організовано і проведено заходи на відзначення 112-ї річниці від дня народження 

Уласа Самчука у ліцеї; 

 Організовано і проведено Шевченківські дні у ліцеї; 

 Організовано подачу навчально-методичних матеріалів до методичного вісника. 

Учителі-філологи протягом року були активними учасниками семінарів та конференцій 

різних рівнів. Усі відвідали вступні методичні об’єднання із своїх предметів у серпні, перед 

початком нового навчального року, були учасниками м/о на базі інших шкіл. Також виступали 

на методичних заходах, ділилися досвідом своєї роботи: 

- В.Трачук виступала на конференції, присвяченій 80-р. від дня народження 

Г.Черняхівського з доповіддю на тему: «Творча співпраця ліцею з Г.Черняхівським» 

(29.09.2016); брала участь у вебінарах «Українська мова. Актуальні питання вивчення 

укр..мови у 8-9 кл. з поглибленим вивченням філології» та «Ефективна підготовка до 

ЗНО з укр. мови.» (16-28.01.2017 року); виступила на засіданні круглого столу, 

організованому кременецькою еколігою «Музеї та музейні експозиції як засіб 

збереження і популяризації історичної та культурної спадщини краю» – доповідь 

«Світлиця У.Самчука» (14.03.2017 р.), брала участь у  роботі науково практичній 

конференції «Освітній простір ХХІ століття: реалії, новації, перспективи», організованій 

Тернопільським національним економічним університетом, у секції «Утвердження 

української мови як державної» (23.02.2017р.); підготувала творчий звіт учителя з 

досвіду використання проблемно-пошукового методу на уроках української мови і 

літератури» (03.03.2017).  

- О.Білоус взяла участь у підготовці  і відкритті районного етапу VІІ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

(за участю учителя Попаснянської багатопрофільної гімназії № 25 Луганської області 

Заїченко С.М., учасниці проекту «Змінимо країну разом»  у рамках Угоди про 

співробітництво між Луганською та Тернопільською обл.) (29.10. 2016р.). 

- В.Лубяницька виступила із творчим звітом за підсумками чергової атестації (03.03.2017 

року); підготувала виступ на тему: «Фахова компетенція вчителя як запорука ефективної 

та якісної іншомовної освіти» на обласний семінар методистів іноземних мов 

(19.04.2017). 

- Т.Олексюк виступала на м/о вчителів іноземних мов району на тему «Формування 

соціокультурних компетенцій на уроках німецької мови» (серпень 2016 р.); на 

обласному семінарі «Використання онлайн ресурсів на уроках німецької мови» 

(листопад 2016р.); брала участь у проекті Гете-Інституту «Ігри на уроці німецької мови»  

(березень – квітень 2017р.); виступ на обласному семінарі методистів іноземних мов 

РМК на тему «Ключові компоненти професійної компетентності вчителя іноземної 

мови» (19.04.2017р.). 

- Н.Камаєва брала участь у МО району щодо підготовки до обласного семінару 

(10.03.2017 р.); участь у  роботі науково практичній конференції «Освітній простір ХХІ 

століття: реалії, новації, перспективи», організованій Тернопільським національним 

економічним університетом, у секції «Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної 

комунікації та методики викладання іноземних мов» (23.02.2017р.);. 

- Т.Мельник  брала участь у методобʼєднанні учителів зарубіжної літератури району у 

ЗОШ-інтернат (25.08.2016) щодо методичних рекомендацій на 2016-17 н.р.; у РЦДТ 

(23.12.2016) щодо результативності вивчення стану викладання зарубіжної літератури у 

районі; у ЗОШ с. Дунаєві (28.03.2017) – Літературне краєзнавство.  

- Камаєва Н.Г. подавала матеріали на районний конкурс кабінет  англійської мови  і 

здобула ІІ місце. 

 



Усі уроки учителів української мови та літератури, проведені протягом навчального 

семестру, були  спрямовані на виховання національної свідомості учнів. Ці предмети, а також 

зарубіжна література та іноземні мови сприяли формуванню мовленнєвої грамотності та 

філологічних навичок учнів.  

У 2016/17 н.р. було проведено учителями-філологами наступні відкриті уроки та 

позакласні заходи з предметів::  

1. Трачук Віра Миколаївна, учитель української мови і літератури: 

- Літературна кав’ярня «Улас Самчук у колі друзів» (22.02.2017р.); 

- Віртуальна подорож «Вшанування пам’яті Шевченка у Кременецькому краї» 

(07.03.2017р.); 

- Відкритий урок з української мови в 33 групі (10 клас) на тему «Переносне значення 

слів. Тропи» (15.03.2017р.); 

- Зустріч із кременецьким кобзарем Василем Жданкіним (25.03.2017р.); 

- Науково-практична конференція «Дослідники Кременеччини» (до Дня науки) 

(18.05.2017р.). 

2. Діхтярук Тетяна Миколаївна, учитель української мови і літератури: 

- Мовознавча вікторина з учнями 22 гр. «Плекаймо рідну мову» (10.11.2016р.); 

- Літературно-музична композиція «Пишаємося славою твоєю» (спільно з Білоус О.М.) 

(13.03.2017р.); 

- Інтелектуальна гра з учнями 22 гр. «Відомий і невідомий Шевченко» (10.03.2017р.). 

3. Ячменьова Олена Семенівна, учитель української мови і літератури: 

- Мовознавча вікторина з учнями 12 гр. «Плекаймо рідну мову» (10.11.2016р.); 

- Урок з використанням проектних технологій за творчістю Б.-І. Антонича (12.11.2016р.); 

- Урок гідності «Шевченко – пророк національного відродження в Україні» (10.03.2017р.); 

- Інтелектуальна гра з учнями 12 і 42 гр. «Відомий і невідомий Шевченко» (14.03.2017р.); 

- Заочна подорож місцями Андрія Чайковського (15.05.2017р.). 

4. Білоус Олена Михайлівна, учитель української мови і літератури: 

- Відкриття районного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. 

Шевченка (22.10.2016р.); 

- Літературно-музична композиція «Пишаємося славою твоєю» (спільно з Діхтярук Т.М.) 

(13.03.2017р.). 

5. Мельник Тетяна Анатоліївна, учитель зарубіжної літератур: 

- урок «Міфологічна основа гомерівського епосу. Образи головних героїв поеми Гомера» 

в 13 гр. (21.10.2016р.); 

- літературно-мистецький захід «Вечір у театрі поезії Срібної доби» (24.03.2017р.). 

6. Лубяницька Валентина Анатоліївна, учитель англійської мови: 

- конкурс колядок англійською мовою (спільно з учителями англ. мови) (12.12.2016р.); 

- відкритий урок-конференція в 42 групі на тему «Світ і ми» (березень 2017р.). 

7. Камаєва Наталія Георгіївна, учитель англійської мови:  

- конкурс колядок англійською мовою (спільно з учителями англ.. мови) (12.12.2016р.); 

- конкурс проектів «Різдво у Британії» (13.12.2016р.); 

- відкритий урок «» у 22 гр. (14.12.2016р.); 

- брейн-ринг «Наскільки добре ви знаєте Британію?» (15.12.2016р.). 

8. Скальська Наталія Василівна, учитель української мови і літератури: 

- конкурс колядок англійською мовою (спільно з учителями англ. мови) (12.12.2016р.); 

- вистава-казка «У країні ОЗ» (16.03.2017р.). 

9. Олексюк Тетяна Іванівна, учитель німецької мови:  

- різдвяна пошта «Листи-привітання з Різдвом друзям і вчителям» (23.12.2016р.); 

- урок «Німецька кухня. Готуємо охоче» (10.05.2017р.); 

- виставка «Молодь у Німеччині» за матеріалами Гете-Інституту (03-07.05.2017р.); 

- конкурс «Найкращий знавець німецької мови» (11.05.2016р.); 

- виставка міні-проектів «Німеччина моїми очима» (10 – 14.05.2017р.). 



10. Іванюк Вікторія Костянтинівна, учитель польської мови: 

- конкурс літературних читань, присвячений пам’яті Тадеуша Чацького, піший похід 

слідами Чацького для учасників конкурсу (18.05.2017р.). 

Традиційно учителі-філологи провели Дні Європи, в рамках яких було підготовлено 

ліцеїстів до участі в учнівській конференції у м. Дубно «Європейський суд та Європейський 

аудиторський суд» (керівник В.Лубяницька).  

Учителі-філологи не оминули увагою важливі події та ювілейні дати письменників та 

митців. Учителем української мови та літератури Т.Діхтярук було підготовлено і проведено 

виставки, присвячені ювілейним датам. Вона до Шевченківських днів випустила стінгазету і 

підготувала у кабінеті відповідну виставку. До Дня рідної мови учителем української мови та 

літератури О.Білоус та О.Ячменьовою було підготовлено і проведено у кабінеті виставку.  

Щодо роботи над підвищенням якості знань, умінь та навичок учнів було виконано 

наступне: 

 Проаналізовано якість знань, умінь і навичок з української мови та літератури, іноземних 

мов, зарубіжної літератури, виявлених у проведених дирекцією ліцею контрольних 

роботах; розроблено рекомендації щодо усунення типових помилок; 

 Проведено анкетування з метою виявлення інтересу учнів до предметів філологічного 

профілю; 

 Розроблено план індивідуальної роботи з учнями, які виявляють поглиблений інтерес до 

предметів філологічного профілю;  

 Розроблено план індивідуальної роботи з учнями, які мають проблеми з вивченням 

предметів філологічного профілю;  

 Учителями іноземних мов розроблено завдання для проведення зрізів знань з предметів; 

 Проведено підсумкові контрольні роботи за семестр  

 Заслухано на засіданні методичної комісії питання «Рівень якості знань, умінь і навичок 

учнів за результатами семестру і року». Складено діаграму з метою виявлення рейтингу 

учителів комісії. 

Учителі філологічних дисциплін залучали учнів до активної наукової діяльності, участі 

у наукових конференціях та конкурсах. Підготували: 

Трачук Віра Миколаївна, учитель української мови і літератури: 

1) Гуславську Тетяну до участі в конференції, присвяченій 80-річчю від дня 

народження Г.Чернихівського (29.09.2016р.); 

2) Теслюк Валерію, Іванюк Олену до участі у молодіжній конференції «В серці 

народу», присвяченій 170- річчю перебування Тараса Шевченка на Волині, 

організованій Кременецьким краєзнавчим музеєм (20.10. 2016р.); 

3) Болобан Єлизавету до участі у щорічних студентсько-учнівських літературних 

читаннях, присвячених дню народження У.Самчука в музеї письменника у с. Тилявка 

Шумського р-ну (21.02.2017 р.);  

4) Іванюк Олена – лауреат обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Роде 

наш красний, роде наш прекрасний» (28.03.2017р.); 

5) Іванюк Олена – сертифікат учасника ІV-ї Молодіжної науково-практичної 

конференції «Спадщина Кременецьких гір» (04.06.2017р.); 

6) Гуславська Тетяна – сертифікат учасника ІV-ї Молодіжної науково-практичної 

конференції «Спадщина Кременецьких гір» (04.06.2017р.). 

Діхтярук Тетяна Миколаївна, учитель української мови і літератури: 

1) Пальчик Дарію до участі у молодіжній конференції «В серці народу», присвяченій 170-

річчю перебування Тараса Шевченка на Волині, організованій Кременецьким 

краєзнавчим музеєм (20.10.2016р.). 

Білоус Олена Михайлівна, учитель української мови і літератури: 
1) Калинку Аліну до участі у молодіжній конференції «В серці народу», присвяченій 170-

річчю перебування Тараса Шевченка на Волині, організованій Кременецьким 

краєзнавчим музеєм (20.10.2016р.); 



Лубяницька Валентина Анатоліївна, учитель англійської мови: 

1) Кисіль В., Голядкіна І., Фурсик Н., Улянюк В. до участі у міжшкільній учнівській 

англомовній конференції на базі Дубенської ЗОШ № 5 на тему «Європейський суд та 

Європейський аудиторський суд». 

Іванюк Вікторія Костянтинівна, учитель польської мови: 

1) Підготувала учнів до міжшкільного конкурсу літературних читань, присвячених пам’яті 

Тадеуша Чацького. 

Проведена робота з обдарованими ліцеїстами дала свої результати. Вихованці учителів 

філологів досягли значних результатів у конкурсах, фестивалях різних рівнів: 

1. Аврамишин Анатолій Миколайович, учитель української мови і літератури: 

1) Дволінська Вікторія (11 гр.) – 1 місце в районному етапі VII Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  ім. Тараса Шевченка, учасник 

обласного. 

2. Трачук Віра Миколаївна, учитель української мови і літератури: 

1) Трачук Софія (33 гр.) – 1 м.  в районному етапі VII Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді  ім. Тараса Шевченка; учасник обласного; 

2) Стасів Анастасія (43 гр.) – диплом ІІ ступеня обласного етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт членів МАН України з фольклористики, диплом учасника 

Всеукраїнського етапу; 

3) Болобан Єлизавета (42 гр.) – диплом ІІІ ступеня обласного етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт членів МАН України з журналістики; 

4) Діхтярук Дарина (11 гр.) – диплом ІІ ступеня в номінації «Філологія» обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт учнів 6-8 класів. 

3.  Діхтярук Тетяна Миколаївна, учитель української мови і літератури 

1) Джоджик Роман Ігорович – диплом І ступеня  ІІ етапу олімпіади з української мови і 

літератури, учасник ІІІ етапу (обласного) етапу; 

2) Дацюк Тетяна (22 гр.) – 3 місце в районному етапі XVII Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика; 

3) Фурсик Наталя (32 гр.) – 3 місце в районному етапі XVII Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика; 

4) Пальчик Д. – 2 місце в районному, 3 місце в обласному етапі (номінація «проза») 

літературного конкурсу «Акорди творчості»; 

5) Пальчик Д. – 3 місце в ІІ етапі конкурсу учнівських творів «Зродились ми великої 

години»; 

6) Бочков Святослав, Ярмощук Світлана – лауреати обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів музеї навчальних закладів «Край, в якому я живу»; 

7) Малахов Володимир (32 гр.) – 3 місце в номінації «Література» районного етапу XVI  

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. 

4. Ячменьова Олена Семенівна, учитель української мови і літератури 

1) Гунька Соломія (42 гр.) – диплом І ступеня  ІІ етапу олімпіади з української мови і 

літератури, диплом ІІІ ступеня ІІІ етапу (обласного) етапу; 

2) Лепко Єлизавета (23 гр.) – диплом І ступеня  ІІ етапу олімпіади з української мови і 

літератури, диплом ІІІ ступеня ІІІ етапу (обласного) етапу; 

3) Гунька Соломія (42 гр.) – 2 місце в районному етапі VII Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  ім. Тараса Шевченка, учасник 

обласного; 

4) Лепко Єлизавета (23 гр.) – 2 місце в районному етапі VII Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  ім. Тараса Шевченка; 

5) Гунька Соломія (42 гр.) – 1 місце в районному етапі XVII Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика, учасник обласного етапу; 

6) Теслюк Валерія (42 гр.) – 2 місце в номінації «Література» районного етапу XVI  

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості; 



7) Бордійчук Діана – 1 місце в районному, учасник обласного етапу (номінація «поезія») 

літературного конкурсу «Акорди творчості»; 

8) Крупела Яна – учасник обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт 

учнів 6-8 класів в номінації «Філологія»; 

9) Кравчук  Олена  (23 гр.) – диплом ІІ ступеня за відмінний результат у Міжнародному 

дистанційному конкурсі з української мови і літератури «Олімпіс 2016 – Осіння сесія»; 

10) Бордійчук Діана (23 гр.) – диплом І ступеня за відмінний результат у Міжнародному 

дистанційному конкурсі з української мови і літератури «Олімпіс 2016 – Осіння сесія». 

5. Білоус Олена Михайлівна, учитель української мови і літератури: 

1) Гаврилюк Яна (13 гр.) – диплом ІІІ ступеня  ІІ етапу олімпіади з української мови і 

літератури; 

2) Стасів Анастасія (43 гр.) – 2 місце в районному етапі (номінація «поезія») літературного 

конкурсу «Акорди творчості». 

6. Лубяницька Валентина Анатоліївна, учитель англійської мови: 

1) Теслюк Валерія (42 гр.) – диплом ІІ ступеня ІІ (районного) етапу олімпіади з англійської 

мови; 

2) Гунька Соломія (42 гр.) – диплом І ступеня ІІ (районного) етапу олімпіади з англійської 

мови; ІІІ ступеня ІІІ (обласного) етапу; 

3) Дмитрук Марта (32 гр.) – ІІ місце ІІ (районного) етапу олімпіади з англійської мови; 

4) Кондратюк Анастасія (12 гр.) – диплом ІІ ступеня ІІ (районного) етапу олімпіади; 

5) Гунька Соломія – переможець районного етапу конкурсу есе з англійської мови «Вивчай 

мову – пізнавай світ» – ІІ місце, учасник обласного етапу; 

6) Іванюк А., Кондратюк А.,Столярчук І. (12 гр). – 1 м. в конкурсі з англійської мови 

«Ґрінвіч»; 

7) Джоджик Христина, Крупела Яна, Лепко Єлизавета, Фраінд А. – 2 м. в конкурсі з 

англійської мови «Ґрінвіч»; 

8) Чернявська Н. – 3 м. в конкурсі з англійської мови «Ґрінвіч»; 

7. Камаєва Наталія Георгіївна, учитель англійської мови:  

1) Гаврилюк Яна (13 гр.) – диплом І ступеня ІІ (районного) етапу олімпіади з англійської 

мови; 

2) Смоленчук Емма (22 гр.) – диплом ІІ ступеня ІІ (районного) етапу олімпіади з 

англійської мови; 

3) Смоленчук Емма (22 гр.) – переможець районного етапу конкурсу есе з англійської мови 

«Вивчай мову – пізнавай світ»  –  1 місце, учасник обласного; 

8. Скальська Наталія Василівна, учитель англійської мови: 

1) Поцелуйко Максим (22 гр.) – диплом І ступеня ІІ (районного) етапу олімпіади з 

англійської мови; 

2) Бордійчук Діана (23 гр.) – диплом ІІІ ступеня за відмінний результат у Міжнародному 

дистанційному конкурсі з англійської мови «Олімпіс 2016 – Осіння сесія»; 

3) Кравчук Олена (23 гр.) – диплом ІІІ ступеня за відмінний результат у Міжнародному 

дистанційному конкурсі з англійської мови «Олімпіс 2016 – Осіння сесія»; 

4) Панасенко Софія – 1 м. в конкурсі з анг лійської мови «Ґрінвіч»; 

5) Оплаканець Софія, Омельчук Анастасія, Поліщук Єлизавета, Майоров Денис – 2 м. в 

конкурсі з англійської мови «Ґрінвіч»; 

6) Стельмащук Вікторія – 3 м. в конкурсі з англійської мови «Ґрінвіч». 

9. Олексюк Тетяна Іванівна, учитель німецької мови  

1) Кондратюк Анастасія (12 гр.) – диплом ІІ ступеня ІІ (районного) етапу олімпіади з 

німецької мови; 

2) Крупела Яна (12 гр.) – диплом ІІ ступеня ІІ (районного) етапу олімпіади з німецької 

мови; 

3) Поцелуйко Максим (22 гр.) – диплом І ступеня ІІ (районного) етапу олімпіади з 

німецької мови; диплом ІІІ ступеня ІІІ (обласного) етапу; 



4) Товканюк Світлана (32 гр.) – диплом І ступеня ІІ (районного) етапу олімпіади з 

німецької мови; диплом ІІ ступеня ІІІ (обласного) етапу; 

5) Калинка Ірина (42 гр.) – диплом І ступеня ІІ (районного) етапу олімпіади з німецької 

мови; диплом ІІІ ступеня ІІІ (обласного) етапу; 

6) Мацкова Ольга – диплом ІІ ступеня (секція німецької мови) обласного етапу конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН України; 

7) Товканюк Світлана – диплом ІІ ступеня (секція німецької мови) обласного етапу 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН України. 

 

Т.Олексюк залучила учнів до виготовлення курсових проектів, мультимедійних 

презентацій та міні-проектів  на різну тематику («Тематичний словник німецької мови для учнів 

старших класів», «Фотоальбом «Визначні місця Німеччини» та банер «Карта визначних місць 

Німеччини», альбом «Видатні постаті німецької літератури» тощо). 

Учні Т.Мельник працювали над курсовими проектами із зарубіжної літератури (Божук 

Н., Гунька С., Скакальська І. – 42 група) і успішно захистили свої роботи. 

 В.Лубяницька керувала курсовими роботами учнів 42 групи (Пекна В., Дарчук О., 

Мощенко А., Галан С.) з англійської мови.  

 У літературному музеї «Світлиця Уласа Самчука» Т.Діхтярук систематично проводить 

екскурсії для новоприбулих ліцеїстів та гостей закладу разом із підготовленими нею 

екскурсоводами-учнями.  

Протягом навчального року вчителі розробляли тестові завдання, картки для 

індивідуальної роботи, матеріали про письменників та збагачували навчально-матеріальну 

базу кабінетів словниками, довідниками, художньою та методичною літературою іншими 

дидактичними та методичними матеріалами. 

Учителем української мови та літератури Т.Діхтярук придбано велику кількість 

художньої літератури, розроблено завдання для тематичного оцінювання для всіх курсів 

академічного та профільного рівнів; придбано 3 диски з документальними фільмами; 

підготовлено до захисту 3 курсові роботи з додатками у вигляді науково-популярного журналу 

та компакт-дисків. В.Трачук  придбала підручники з української мови; розробила контрольні 

завдання для 10 класу з мови та літератури для академічного рівня. О.Білоус придбала 

навчальну літературу; поповнила матеріали для тематичного оцінювання учнів 8-11 класів на 

друкованій основі, завданнями для проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з предмету та 

інших мовних конкурсів, розробила роздаткові матеріали до теми «Просте ускладнене 

речення».  

        Учителем німецької мови Т.Олексюк передплачено журнал «Німецька мова в школі»; 

оновлено стенди кабінету-банери (7 штук); придбано посібники «Підготовка до ДПА» для 9 

класу (2 видавництва); придбано книги: Соціокультурна компетенція., Книга для вчителя. 

Друга мова навчання (11-7 рік навчання); оновлено роздатковий матеріал з граматики; 

розроблено різнорівневі завдання з основних видів діяльності; розроблено завдання для 

проведення І етапу предметної олімпіади; виготовлено 2 альбоми. 

Учителями англійської мови Н.Камаєвою, В.Лубяницькою, Н.Скальського було 

придбано 2 словники синонімів та словосполучень; учительський стілець; вішак; дошка для 

проектних робіт. 

Учителем зарубіжної літератури Т.Мельник проводиться активна робота щодо 

поліпшення стану навчально-методичного забезпечення кабінету потрібними матеріалами, 

зокрема: за власний кошт проведено підписку на науково-методичний журнал з предмету 

«Всесвітня література»; оформлено дидактичні папки з ілюстративним матеріалом та творчими 

завданнями за такими темами: «Література античності», «Література середніх віків», 

«Література доби Відродження», «Література бароко та класицизму», «Література 

Просвітництва»; «Література першої половини ХІХ століття»; «Література другої половини 

ХІХ століття»; «Література межі ХІХ — ХХ  століття»; «Література першої половини ХХ 

століття»; «Література другої половини ХХ століття»; розроблено різнорівневі завдання з 



предмету для написання письмових робіт різної форми контролю (поточних, за змістом 

прочитаного твору, контрольних); здійснено методичні розробки уроків для учнів профільних 

класів; систематизовано дидактичні матеріали для проведення самостійних і контрольних робіт 

за темами: Творчість драматургів бароко і класицизму; Творчість митців доби просвітництва; 

Проза доби романтизму; Поезія доби романтизму. Підготовлено 12 мультимедійних 

презентацій для використання під час проведення уроків.  Складено і подано адміністрації 

ліцею перспективний план оснащення кабінету зарубіжної літератури. Придбано за власний 

кошт художню літературу з предмету (М.Аромштам «Коли відпочивають янголи», 

Б.Космовська «Буба». 

Учителі-філологи публікували матеріали своєї роботи у різноманітних виданнях, 

зокрема: 

• Трачук Віра Миколаївна, учитель української мови і літератури 

- Літературна кав’ярня «Улас Самчук у колі друзів». Методична розробка позакласного 

заходу. / Підготувала Трачук В.М., учитель української мови і літератури Кременецького 

ліцею імені У.Самчука, керівник секції основ наукових досліджень Кременецької філії 

Тернопільського обласного відділення МАН України.– Кременецький ліцей імені 

У.Самчука. – 2017.–26 с. 

- Дослідники Кременеччини. Матеріали науково-практичної конференції (18.05.2017р.) / 

упорядник Трачук В.М. – Кременецький ліцей імені У.Самчука. – 2017. 

• Ячменьова Олена Семенівна, учитель української мови і літератури 

• Т.Г. Шевченко – пророк національного відродження. Методична розробка уроку гідності 

/ Підготувала: Ячменьова О.С., учитель української мови і літератури. – Кременецький 

ліцей імені У.Самчука. – 2017. – 12 с. 

- Заочна подорож місцями Андрія Чайковського. Методична розробка позакласного 

заходу. / Підготувала: Ячменьова О.С., учитель української мови і літератури ліцею, 

викладач Кременецької філії Тернопільського обласного відділення МАН.  – 

Кременецький ліцей імені У.Самчука. – 2017. – 28 с. 

• Лубяницька Валентина Анатоліївна, учитель англійської мови 

- Лубяницька Валентина Анатоліївна, вчитель Кременецького ліцею імені У. Самчука. 

Ukraine at the state of conflict. Civil war or invasion? / Електронний збірник матеріалів з 

досвіду роботи вчителів англійської мови. – 2016 – [Режим доступу]:  

http://elar.ippo.edu.te.ua: 8080/ handle/123456789/3976. 

Учителі-філологи за плідну творчу працю минулого навчального року були відзначені 

відповідними грамотами і сертифікатами. Грамотами відділу освіти з нагоди Дня 

працівників освіти було відзначено В.Лубяницьку, Н.Скальську, Т.Олексюк. За підготовку 

переможця ІІ етапу ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості було відзначено 

Т.Діхтярук. В.Трачук була відзначена Сертифікатом учасника інтерактивної школи творчого 

вчителя за участь у вебінарах «Українська мова. Актуальні питання вивчення укр..мови у 8-9 

кл. з поглибленим вивченням філології» та «Ефективна підготовка до ЗНО з укр. мови»; 

Сертифікатом за участь у роботі науково-практичної конференції «Освітній простір ХХІ ст..: 

реалії, новації, перспективи»; Грамотою Національного природного парку «Кременецькі гори» 

за вагомий внесок в екологічне виховання дітей.  

 

Завідувач м/к філологічних дисциплін Мельник Т.А. 

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

