Річний звіт про діяльнсть закладу у 2016-2017 н.р.
У 2016-2017 н.р. організація навчально-виховного процесу у колегіуму
здійснювалась на основі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту (зі змінами), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, постанов
Уряду України,
нормативно-інструктивних документів МОН, обласному
управлінні освіти і науки Черкаської ОДА, департаменту освіти та гуманітарної
політики ЧМР.
На виконання річного плану Черкаського колегіуму «Берегиня», педагогічний
колектив у 2016-2017 н.р. працював над проблемою «Формування системи
управління якістю освіти і виховання гармонійно розвиненого випускника
колегіуму засобами навчання і виховання». Робота педагогічного колективу була
спрямована на вирішення таких завдань:
- формування системи управління якістю освіти
і виховання гармонійно
розвиненого випускника;
- формування освітніх інформаційних технологій;
- підвищення рівня методичної роботи;
- посилення самостійності учнів із метою створення необхідних умов для
всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я та
соціальної адаптації;
- популяризація досвіду роботи колегіуму через Інтернет за засобами масової
інформації.
- формування в учнів цілісної системи соціальних, загальних, і над предметних
компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей
учнів.
У 2016-2017 н.р. у колегіумі в 34 класах навчалось 1022 учні при середній
наповнюваності 31 учень. У 13 класах початкової ланки навчалось 419 учнів. У 9
класах підготовчого відділення (5-7 кл.) навчалось 287 учнів. У 9 класах власне
колегіуму (9-11 кл) навчалось 234 учня.
У 2016-2017 н.р. 108 учнів (вабо 14%) закінчили навчальний рік на високому
рівні, 371 учень на достатньому рівні (45,5%) . Всього по колегіуму 479 учнів (або
72%) навчались на високому і достатньому рівнях.
Початкова ланка колегіуму працювала за новими програми для 1-4 класів, які
були орієнтовані на формування предметних і загально-навчальних компетентностей.
Вносились нові вимоги до викладання навчальних предметів. Робота вчителів
початкової ланки заслуговує високої оціни і схвалення. Результати роботи дуже
високі. З 212 учнів, що атестувались у 3-4 кл. 48 навчаються на високому рівні, 111 на
достатньому. Разом на високому і достатньому рівнях навчаються 149 учнів, (або
74%). Найкращі результати серед учнів 3-4класів мають 3-А кл. класовод Дяченко
Н.О., 100 % учнів навчаються на високому і достатньому рівнях.
На ІІ місці 3-Б, 4-А класи класоводи Сальницька В.Б. 81%, 4-А Колісник Л.П.
81%, на ІІІ місці 3-В кл класовод Місан Н.А. 72%.
У трьох четвертих класах проводилась державна підсумкова атестація з
української мови, читання, математики. Учні вчителів Колісник Л.П., Олизько І.В.,
Сиром’яникової Т.О, успішно справились із завданнями і показали хороші результати.
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Серед учнів підготовчого відділення 5-7 класи на І місці 6-А клас, кл.кер.
Фещенко О.В., якість навчання 73%, на ІІ місці 5-А кл. кл.кер. Гриценко Н.І., якість
навчання 71%, на ІІІ місці 5-Б кл. кл. кер. Міненко Н.А., якість навчання 67%.
Серед учнів власне колегіуму (8-11 класи ) І місце посів 9-А кл. кл.кер. Туник
Ю.І., якість навчання 90%. На ІІ місці 2-А клас, кл.кер. Пучковська Л.О., якість
навчання 78%. На ІІІ місці 11-А клас, кл. кер. Бондарєва І.В. якість навчання 71%.
Серед профільних класів (математичний профіль) на І місці 9-А кл. кл.кер.
Туник Ю.І. якість 73%, на ІІ 8-А кл кл.кер. Пучковська Л.О. якість навчання 65%. На
ІІІ місці 10-А кл. кл.кер Сивак І.В. якість навчання 58%.
Серед профільних класів (філологічний) на І місці 10-В кл. кл.кер. Каракаш І.М.
якість навчання 37%, ІІ місце поділити 11-Б кл. і 11-В кл. кл. кер. Ковальчук і Здор
С.В. якість навчання 27%, на ІІІ місці 8-Б кл. кл.кер. Іванченко І.П. якість навчання
25%.
Серед випускників 11 класів золотою медаллю «За успіхи у навчанні»
нагороджена учениця 11-А кл. Коваленко Н.А. 11 випускників нагороджені грамотою
за успіхи у вивченні окремих предметів, трьом ученицям 9-А кл. Сила Марія, Сало
Іриніі одній учениці 9-Б кл Шаповал Валерії вручені свідоцтва з відзнакою.
Одним з показників якісної підготовки колегіантів є результати участі в
предметних олімпіад, творчих конкурсах, спортивних і віськовопатріотичних
змаганнях. В організації цієї роботи адміністрація керується наказом МОН про
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіадах і турнірів із навчальних предметів у
2016-2017 н.р. З метою успішного виступу на олімпіадах і турнірах у колегіумі було
затверджено графік проведення шкільних олімпіад із навчальних предметів, визначено
склад журі шкільних олімпіад з навчальних предметів. Наказом затверджено
переможців шкільних олімпіад з фахових дисциплін.
У колегіуму було проведено шкільний етап міжнародної природознавчої гри
«Геліантус», «Соняшник», «Левеня».
Успішно виступили наші колегіанати на Всеукранському рівні з предметних
олімпіад і конкурсів. ІІ місце посів учень 11-В класу Хорошев Іван з предмету
технології учитель Ярошенко П.В., Толстюк Діана учниця 11-В класу посіла друге
місце в конкурсі Т.Г.Шевченка, ІІІ місце у конкурсі ім.П.Яцика. учитель Фещенко О.В,
Козуля Ілона учениця 5-А класу посіла ІІІ місце у конкурс ім..Т.Г.Шевченка учитель
Товстоп’ят О.В., Сало Ірина учениця 9-А клас - ІІ місце у конкурсі Т.Г.Шевченка
учитель Скрипай Л.М. Наші спортсмени 5 раз підряд вигравали Спартакіаду серед
навчальних закладів міста. (зав.каф Юнак Л.П.). 7 раз вигравали обласні змагання
«Олімпійське лелеченя» (уч. Юнак Л.П.,),збірна команда баскетболістів виграла
обласні змагання ( Пилипюк А.Г.). Успішно виступили легкоатлети, футболісти,
учасники гри «Джура» («Сокіл»).
Інтелектуальна праця колегіантів вчителі знаходить підтримку меценатів у
влади. Президентську стипендію отримує Толстюк Діана, стипендію губернатора
області отримують Аріткулова Юля, Хорошев Іван, Толстюк Діана, стипендію
міського голови отримують Савенко Олександр, Середа Марія, одноразову стипендію
в сумі 2000 гр. отримала Савенко Олександр, як кращий випускник 2017 року.
Щорічно депутат Верховної Ради України Зубик В.В. нагороджує старшокласників
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переможців Всеукраїнських змагань за перемогу в сумі 2000 гр., а вчителям, що їх
підготували в сумі
1 тис. гр.
Відомий вислів «Школа вчителем стоїть». Запорукою успішної роботи
колегіуму є його вчителі. В колегіумі працює 68 педагогів. З них 48 мають
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 7- «спеціаліст першої
категорії», 6 - «спеціаліст другої категорії», 7- «спеціаліст».
44 учителі мають педагогічні звання, з них 21 –«учитель-методист», 23«старшийо учитель». У колегіуму працюють Заслужені вчителі України Москальчук
В.М., Ярошенко П.В., Заслужений працівник України Фещенко О.В., нагороджена
Грамотою Верховної Ради України Задорожна Н.С, Грамотою Кабінету Міністрів
України Ярошенко П.В., 4 вчителі нагороджені знаком «Відмінник освіти України». 6
грамотами МОН України, а також грамотами, подяками Управління освіти і науки
ОДА, департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР, профспілковими
відзнаками, три вчителі нагороджені премією ім..О.А.Захаренка. Колегіум 100%
укомплектований пед. кадрами.
Під постійним контролем адміністрації перебуває фахова підготовка вчителів,
яка проводиться у відповідності з перспективним планом перепідготовки. У 2016-2017
н.р. 14 учителів пройшли чергову та позачергову атестацію, що становить 20,6% від
загальної кількості педпрацівників.
Методична робота в колегіуму це спеціальний комплекс практичних заходів,
які ґрунтуються на досягненнях науки, ефективному педагогічному досвіді і
спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності
кожного учителя. Цей комплекс зорієнтовний перед усім на підвищення творчого
потенціалу пед. колективу, в кінцевому результаті – на підвищення якості й
ефективності освітнього процесу.
В колегіумі діють 7 предметних кафедр:
- кафедра початкових класів (Сальницька В.Б)
- кафедра філологічних дисциплін (Товстоп´ят О.В.)
- кафедра природничих і суспільних наук (Хилько О.М.)
- кафедра фізкультури і здоров’я (Юнак Л.П.)
- кафедра мистецтва і праці (Смірнова А.М.,)
- кафедра іноземних мов (Сивак І.В.)
- кафедра точних наук (Пушка М.В.)
2016-2017 н.р. система методичної роботи здійснювалась згідно з річним планом
роботи колегіуму з урахуванням всіх завдань і напрямів їх вирішення, і була
спрямована на:
- підвищення науково-методичного рівня, психолого-педагогічної підготовки,
професійної майстерності
педагогів, формування в них готовності до
самоосвіти, саморозвитку;
- уміння працювати над інноваційним розвитку колегіуму, підвищенням якості
навчання та виховання, над збереженням високого рівня викладання кожного
предмету;

4

- підвищення суспільного престижу вчителів сприяння індивідуальній
педагогічній діяльності та розвитку творчої особистості педагога;
- провадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес.
Протягом 2016-2017 н.р. організовано роботу предметних кафедр вчителів
предметників. Затверджено плани їхньої роботи, основні проблеми, над якими
працювати предметні кафедри, визначено завідуючих кафедрами з поміж досвідчених
педагогів, саме предметні кафедри спрямовують діяльність
педагогів певних
предметів. Аналізують результативність роботи в межах всієї компетенції, визначають
предметні питання в професійній діяльності та шляхи їх вирішення. У практиці
предметних кафедр використовують такі форми роботи: взаємовідвідування уроків,
відкриті уроки, виставки методичних напрацювань, розробка пам’яток, творчих
уроків, консультацій, моніторингове дослідження якості знань колегіантів, майстеркласи і т.ін. Робота предметних кафедр була спрямована на удосконалення методичної
підготовки, фахової майстерності, удосконалення методики проведення уроку.
Кожна предметна кафедра провела по 4-5 засідань, робота яких будувалася за
окремими планами. На запланованих засіданнях предметних кафедри обговорювались
як організаційні питання, рекомендації щодо викладання і вивчення навчальних
предметів, змінами в навчальних програмах, підготовка, проведення олімпіад, творчих
конкурсів, контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової
атестації. Протягом року проводились методичні оперативки для ознайомлення з
нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів,
перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури,
періодичних видань з предметів, тощо.
Для цілеспрямованої роботи забезпечення колективного керівництва
методичною роботою в колегіумі, розробки основних напрямків методичної роботи
колегіуму, формуваннями мети і завдань методичної роботи, методичного супроводу
навчальних програм, організації дослідно-пошукової, інноваційної, узагальнення
передового педагогічного досвіду, організації з іншими навчальними закладами
продовжувала методична рада колегіуму.
Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювались такі питання:
організація науково-дослідницької роботи колегіантів;
- розробка олімпіадах завивань;
- виступ коленіантів на міських, обласних, Всеукраїнських предметних олімпіадах
і захисті МАН;
- участь у міжнародних і Всеукраїнських конкурсах;
- аналіз результатів ЗНО минулого року.
Наші вчителі беруть активну участь у міських методичних об’єднаннях, творчих
групах, показують майстер-класи. Багато років очолює районне методичне об’єднання
вчителів української мови і літератури Соснівського району Москальчук В.М.
Успішно працює Гудзима М.І., очолюючи методичне об’єднання учителів української
мови і літератури під назвою «Літературна Черкащина», він знаний у місті
екскурсовод.
Протягом 2016-2017 н.р. пед..колектив разом з парламентом спрямовував свою
роботу на виконання завдання
«Гуманізація навчально-виховного процесу –
ефективна умова розвитку учня як особистості» відповідно до якого визначенні
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напрямки виховної роботи: патріотичне, громадянське, правове, родинно сімейне,
моральне, художньо-естетичне, трудове, екологічне, фізичне, професійне, виховання і
формування активної творчої особистості, людини нової епохи. На засіданнях кафедри
класних керівників розглядалось питання результативності виховної роботи, класні
керівники спільно з соціальним педагогом здійснили роботу з вивчення стану
соціального середовища кожного учня, сімейного положення, рівня виховної
спрямованості сім’ї, матеріального стану. Результативністю в роботі забезпечувалась
завдяки співпраці вчителів, парламенту, батьків і педколективу в цілому.
Традиційними
стали виховні заходи: «Свято першого дзвоника», День
перемоги, поетичні конкурсі в т. ч. присвячені Т.Г.Шевченку, свято Святого Миколая,
Нового року, Різдв’яні свята, визволення України і міста Черкаси від німецькофашистських загарбників, посвята в колегіанти, міс Берегиня, містер Берегиня,
ярмарки, допомога воїнам АТО і інші.
У звітній період колегіумі активізувалась робота із запровадженням
інноваційних технологій і фізичного виховання, основ здорового способу життя,
розвитку дитячого та юнацького спорту. З метою якісної реалізації зазначені нових
програм запроваджені нові форми позаурочної роботи: співпраця дитячо-юнацьких
шкіл і колегіуму, які дають можливість забезпечити всебічний розвиток рухових
якостей учнів, за період навчання у колегіумі, сприяють збереженню та зміцненню
психічного фізичного здоров’я дітей усіх вікових груп, розвитку інтересу та звички
кожного з них до самостійних занять фізичною культурою і спортом. Досвід роботи
вчителів фізичної культури підтверджує, що в основі фізкультурно-оздоровлювальної
роботи у колегіумі мають бути певні закони:
- здоровий спосіб життя – єдина реальна, економічно і соціально виправдана,
альтернатива хворобам, наркотикам, тютюну, зловживанню алкоголем;
- цілеспрямована рухова активність – головна умова здорового способу життя,
найефективніший засіб профілактики захворювань;
- формування моральної відповідальності кожної особистості за стан власного
здоров’я і спосіб життя;
- спрямування фізичного виховання на конкретну людину з урахуванням її
потреб, цінностей, природних здібностей і характеру життєдіяльності.
У сучасних реаліях напруженого розвитку особливого значення набувають
питання соціологізації, психології, здорового способу життя. 100% учнів колегіуму
проходять медогляд. Поглиблений медогляд учнів 5,9,10,11-х класів, учителів
колегіуму. У колегіумі працюють медичні працівники: лікар і медична сестра. Згідно з
планом і віковим календарем учням колегіуму роблять різноманітні щеплення.
Педагогічний колектив колегіуму особливу увагу приділяє навчанню дітей правилам
безпечної поведінки в довкіллі, профілактиці дитячого дорожньо-транспортного
травматизму, пожежній безпеці та правилам поводження в надзвичайних ситуаціях.
Ознайомлювати учнів із причинами, наслідками та правилами поводження під час
небезпечних ситуацій педагогами починають з перших днів навчання. Оптимально
діти в різноманітних екстримальних ситуацій вчаться надавати першу медичну,
взаємодопомогу, застосовуючи різноманітні форми і методи виховної роботи, зокрема
інтерактивні практичні і інші.
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Адміністрація колегіуму здійснювала контроль за веденням у класних
журналах обліку роботи з учнями з дотримання техніки безпеки та запобігання
нещасним випадкам. Для профілактики дитячого травматизму у колегіуму проведено
зняття за 10-годинною програмою з вивчення правил дорожнього руху України,
проведено заняття з вивчення правил поводження з вибухонебезпечними предметами,
прийнято заліки. Проведено місячник безпеки руху із запобігання дитячому
травматизму. (Бесіди в класах «Твоя дорога до колегіуму», зустріч із працівниками
дорожньої поліції ) забезпечено виконанням правил протипожежної безпеки,
ознайомлено учнів з планом евакуації з приміщення колегіуму у випадку аварійного
стану і ін.
Важливе місце в соціальні адаптації учнів відіграє харчування. Організовує
харчування ФОП Дзюба С.В. Учні 1-4 класів, отримують харчування безкоштовно.
Категорійні діти, діти переселенців, із зони АТО, діти, батьки яких воювали в зоні
АТО також. Всього охоплено харчуванням близько 600 дітей, забезпечують
харчування 4 працівник їдальні. Нарікань на якість їжі немає. Недоліком є те, що учні
5-11 класів мало залучені до споживання їжі в їдальні. Все більше бродять по
магазинах.
Успішно працює наша бібліотека. Її
інформаційно-ресурсний центр.
Бібліотекарі Лихонос Л.Г. і Костенюк Л.З. справляються з поставленими завданнями.
Питання роботи бібліотеки розглядалось на педраді в жовтні 2016 року і робота
бібліотеки отримала схвальні відгуки вчителів і учнів.
Успішно також працює психологічна служба колегіуму, куди входять Моргун
І.Г., психолог і Титаренко В.В., соціальний педагог. Очолює службу Задорожна Н.С.
заступник директора з виховної роботи. Робота психологічної служби колегіуму
побудована так, щоб сприяти розвитку всебічно розвиненої особисті колегіанта
соціального захисту учнів. Моргун І.Г., Титаренко В.В. систематично проводять
індивідуальні консультації учнів, учителів, батьків з метою надання психологічної і
соціальної допомоги для вирішення річних проблем. Практичний психолог здійснює
психодіагностику за адаптацією учнів 1,5,10-х класів. Вивчаються індивідуальні
особливості учнів, розвивають культуру поведінки та відносин на засадах
психологічних знань.
Річний план було успішно виконано зокрема в розділі «Матеріально-технічна
база. У минулому навчальному році рішенням міської ради було виділено по 300 грн.
на учня на утримання школи і поточний ремонт. Батьки на утримання приміщення
колегіуму грошей не здають. Завдяки цій схемі було вирішено питання ремонту
приміщення і класів. Закуплено парти і стільці у 8 класів, придбано лінолеум у 5
класів, встановлено 6 дверей, проведено ремонт туалету на І поверсі, проведено
обрізку дерев. Згідно плану соціально-економічного розвитку міста замінено дерев’яні
вікна на пластикові на суму 860 тис. грн. Проведено ремонт спортивного майданчику
на 1 млн. 200тис. гр. і реконструйовано елеваторний вузол.
Попри позитивні результати роботи колективу є ряд неповністю вирішених
питань так би мовити стратегічні вектори перспективного розвитку:
- донести до свідомості вчителів і батьків розумінні завдань освітньої реформи;
- систематичне підвищення якості освіти;
- удосконалення методики викладання предметів;
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- недостатня узгодженість дій між структурними підрозділами колегіуму.
Соціально психологічний клімат у колективі колегіуму сприятливий для
реалізації освітніх завдань.

