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1.Підсумки роботи за минулий рік та завдання на 2018-2019 

навчальний рік 

 

Аналіз навчально-виховної роботи школи  

 
     Планування роботи колегіуму  у 2017-2018 навчальному році 

здійснювалося відповідно до Конституції України, Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту»,  Концепції реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа, Національної  стратегії  розвитку 

освіти України на 2012-2021 роки, Державних стандартів загальної середньої 

освіти,  державних  та регіональних програм. 

 Відповідно до  річного плану роботи у 2017-2018 навчальному році 

колегіум  працював над методичною проблемою: «Формування компетентної 

особистості шляхом реалізації діяльнісного підходу» 

 Протягом року 10 вчителів підвищили фахову майстерність  шляхом 

курсової перепідготовки при обласному інституті післядипломної освіти.  

 Для всіх вчителів були проведені консультації з планування, ведення 

шкільної документації. 

 З метою допомоги молодим учителям  у колегіумі була організована 

робота школи молодого вчителя, проведені співбесіди з молодими 

вчителями, організовано взаємовідвідування уроків. Діяльність ШМВ була 

спрямована на підвищення ефективності праці, реалізацію творчого підходу в 

організації роботи вчителя і учня, у виборі методів, засобів і методів 

навчання. 

 Протягом року на базі колегіуму  проведено міський семінар-прак-

тикум  шкільних бібліотекарів «Читання як засіб виховання національно-

патріотичної свідомості школярів». Методичний кабінет міськвно відзначив 

високий професіоналізм Маслюченко В.М.,  компетентність, володіння ефек-

тивними формами і методами роботи бібліотеки. 

 Учителі колегіуму брали  участь у педагогічній виставці «Сучасні 

освітні технології»: Вдовиченко С.А., учитель математики «Спеціаліст І 

категорії», « Методика розвитку просторового мислення у процесі вивчення 

систематичного курсу «Стереометрія»; Новікова В.О., учитель англійської 

мови,  «спеціаліст вищої категорії» «Реалізація між предметної інтеграції на 

уроках англійської мови та української мови в 5 класі»; Плескач І.А., учитель 

фізичного виховання,  «спеціаліст вищої категоріі, «учитель-методист», 

«Формування життєво компетентної особистості шляхом діяльнісного 

підходу у процесі фізичного виховання»;  Анастасіна І.В., учитель 

математики та інформатики, «спеціаліст ІІ категорії», «Використання 

здоров’язбережувальних технологій на уроках математики в 5-9 класах» 

       Роботи були відзначені  грамотами міського відділу освіти, робота 

Вдовиченко С.А. відзначена дипломом ІІІ ступеня  на обласному рівні.  

      Учителі колегіуму  залучені до участі у роботі  методичного кабінету 

міського відділу освіти: є керівниками  та членами творчих груп, виступають 



з доповідями на міських семінарах: Атаманчук С.І., Бовкунова Л.П., Ісмаїлов 

О.А. Каськевич Т.І., Вдовиченко С.А., Шелюк Л.А., Мороз С.Є, Микитчук 

К.В.Яненко Ю.П., Субіна Н.М., Стужук Т.П.,  Деменева О.Б.,Чистова С.Ф., 

Мудрак С.В. Войтенко Д.А., Кучер О.М., Кирилович В.О.,Сахарова О.М., 

Жданов О.В., Павлова О.В. 

      Учителі колегіуму діляться своїм досвідом на сторінках фахових 

журналів: Бовкунова Л.П., Каленський В.С., Кучер О.М., Шелюк Л.А., 

Яненко Ю.П, Атаманчук С.І. Характерним для роботи колегіуму є прагнення  

вчителів впроваджувати інноваційні технології  навчання і виховання, 

добирати найефективніші форми і методи навчально-виховного процесу, що 

сприяють розвитку творчих  здібностей обдарованих дітей,  залученню їх до 

участі  в олімпіадах, конкурсах; формуванню здорового способу життя; 

успішної соціалізації випускників колегіуму: Мороз С.Є, Яненко Ю.П. 

Каленський В.С.,Субіна Н.М., Будзинська Т.Р., Чистова С.Ф., Плескач І.А, 

Бовкунова Л.П., Кобилинська І.М., Башинська О.М. Шелюк Л.А., Кучер О.М.    

Шелюк Л.А., Бовкунова Л.П., Войтенко Д.А. Каськевич Т.І.  – учасники 

міжнародних проектів.       

        Протягом багатьох років колегіум  є  експериментальним майданчиком 

по впровадженню курсів «Уроки сталого розвитку», «Основи критичного 

мислення», «Фінансова грамотність», «Шкільний клуб підприємництва». За 

результатами  Всеукраїнського конкурсу-огляду колегіум   отримав звання 

«Школа сприяння сталому розвитку». 

     Забезпечені умови реалізації прав кожної дитини на отримання освіти 

відповідно до її потреб і можливостей. Внаслідок проведеного дослідження 

зазначено, що учні мають інтерес до вивчення української мови, історії, 

біології, математики. Це  було враховано при складанні навчального плану, 

розподілу годин варіативної складової, впровадженні курсів за вибором, 

індивідуальних занять. 
 

№ 

з/п 

Клас Факультативи Спецкурси 

1. 5 

 

 «Орфографічний практикум з української 

мови» 

  «Навчання ситуативного спілкування» 

 ( англ., нім. мова) 

Українознавство 

Етика 

2. 6 

 

  «Навчання ситуативного спілкування» 

 ( англ., нім. мова) 

з фізичної культури «Волейбол», «Настінний 

теніс» 

з історії «Міфологія» 

Українознавство 

Етика 

 

 

 

3. 7 

 

з історії «Живи за правилами»,  

з психології «Відверта розмова» 

 Сучасна українська літературна мова. 

Морфологія 

Історія рідного краю 

4. 8 

 

Уроки критичного мислення  

 Уроки стійкого розвитку 

З психології «Відверта розмова» 

Історія рідного краю 



5. 9 

 

Практикум з правопису української мови 

Навчання ситуативного спілкування(нім. мова) 

Історія рідного краю,  

6. 10 

 

Фінансова грамотність 

Шкільний клуб підприємництва 

 

Українська література 

7. 11   Узагальнення шкільного курсу з біології 

 Основи культури мовлення  (укр.. мова) 

Історія рідного краю 

Українська література  

- індивідуальні та групові заняття 

 

№ 

з/п 

Клас Факультативи Індивідуальні та групові заняття 

1. 1 клас  Математика  

Навчання грамоти 

2. 2 клас Школа друзів планети математика 

3. 3 клас Моя щаслива планета українська мова 

4. 4 клас Моя щаслива планета математика, українська мова 

 

 Результатом такої роботи є підсумок  участі учнів у ІІ та ІІІ турі 

Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.  
Предмет І місце ІІ місце ІІІ місце 

Географія Кузьменко Олександр Кобилинський Артем  

Мурга Ольга   

Економіка  Шолупата Анна Нагорнюк Ніна  

Математика  Співак Олексій  Прокопенко Нікіта 

Гілевський Олександр  Галицька  Діана 

ІКТ  Киселевич Володимир Шпакович Святослав 

Хімія   ПрокопенкоНікіта  

Англійська 

 мова 

Боровков Нікіта   

Німецька мова Абрамович Сніжана   

Гарбар  Ріта   

Екологія   НагорнюкНіна  

Історія Мельник  Олександр Мурга Ольга ШолупатаАнна 

Правознавство   ОнищенкоКарина  

Фізика КузьменкоОлександр   

Російська мова  ХодаківськаАнастасія  

Всього 10 8 4 

Результати участі учнів у ІІІ  етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 
Предмет Диплом І ступеня Диплом ІІ ступеня Диплом ІІІ ступеня 

Географія КузьменкоОлександр   

Історія   Шолупата Анна 

  Мельник Олександр 

Економіка    Шолупата Анна  

Німецька мова   Гарбар Рита 

Абрамович Сніжана 

Англійська мова  Боровков Нікіта    

ІКТ   Киселевич Володимир  

Фізика   Кузьменко Олександр 

Всього 2 0 7 



Результати участі учнів у ІІ (міському) етапі Міжнародного конкурсу 

української мови ім.П.Яцика 
№ Прізвище, ім’я учня Клас Місце Вчитель 

1. Давидюк Софія  3 І Загоровська Т.М. 

  Результати участі учнів у ІІ (обласному ) етапі  конкурсу-захисту наукових 

робіт МАН 
№ Прізвище, ім’я учня Клас Місце Вчитель 

1. Шпакович Святослав  10 ІІ Солом’янчук Д.М. 

 

      Учні колегіуму беруть активну участь у математичному конкурсі 

«Кенгуру», у фізичному конкурсі «Левеня»,  у Всеукраїнській українознавчій 

грі « Соняшник» грі у історичному конкурсі «Лелека»,«Кришталева сова», у 

творчих конкурсах. 

      Колегіум пишається своїми спортсменами. Упродовж багатьох років 

колегіум  є переможцем та призером міської Спартакіади серед школярів. У 

«Стартах надій», Олімпіаді  з фізичної культури – учням колегіуму  немає 

рівних.  Юні футболісти  увійшли до вісімки найкращих команд України, 

беруть участь у міжнародних чемпіонатах. Тичина Ігор – бронзовий призер 

відкритого чемпіонату України з волейболу, визнаний кращим волейболістом 

України серед юнаків. 

        Водночас проблемними залишаються питання   участі  вчителів у 

науково-дослідницькій роботі, підготовки випускників до зовнішнього 

незалежного оцінювання, удосконалення роботи  з обдарованими учнями.      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Аналіз виховної роботи колегіуму 

 

Виховна діяльність колегіуму в минулому навчальному році була 

спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Концепції виховання дітей та молоді у національній системі 

освіти, Концепції громадянського виховання,  Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді (від 16.06.2015 р. № 641), Концепції 

національної екологічної політики України  на період до 2020 року, 

Програми «Обдаровані діти», Програми «Діти України», керувалася указами 

Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого 

розвитку «Україна-2020», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо 

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 

13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 22.07.2015 № 524 «Про 

утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного 

виховання»; розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 

998  «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 

року», тощо. Планування виховної діяльності у минулому навчальному році 

здійснювалося відповідно до  Програми «Основні орієнтири виховання учнів 

1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» тощо. При 

організації роботи керувалися також розпорядчими документами міського 

відділу освіти. 

Концепція виховної діяльності з учнями колегіуму мала на меті 

конкретизувати основні напрями виховання і навчання, які висвітлені у 

даних документах, наповнити їх реальним змістом з урахуванням 

особливостей мікрорайону колегіуму. Одним із пріоритетних завдань 

колегіуму в 2017-2018 навчальному році було створення умов для розвитку 

особистості кожного учня, його самовираження в різних видах виховної 

роботи. 

Проблема, над якою працював колектив: «Формування життєво 

компетентної особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації  шляхом 

діяльнісного підходу».. Головна увага приділялася формуванню рис 

громадянина – патріота України, створенню умов для самореалізації 

особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, 

вихованню громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не 

порушує прав і свобод людини, а також вихованню в учнів духовної 

культури та моралі, свідомого ставлення до свого здоров’я та формуванню 

засад здорового способу життя. 



Протягом року питання виховної діяльності розглядались на нарадах 

при директорові: «Результати операції «Урок», «Про результати рейдів 

вивчення житлово-побутових умов учнів колегіуму, що опинилися у 

складних життєвих обставинах. Соціальний паспорт колегіуму», «Аналіз 

зайнятості гуртковою роботою», «Аналіз планування виховної діяльності в 

класних колективах» (вересень), «Про стан роботи з важковиховуваними 

дітьми» (листопад, березень, травень), «Аналіз стану роботи з дітьми-

сиротами, позбавленими батьківського піклування, багатодітними та учнями 

з малозабезпечених сімей» (січень, травень), «Про результативність участі 

учнів у позакласних заходах» (квітень). На постійному контролі було  

відвідування учнями колегіуму і пропусків уроків учнями без поважних 

причин. У сигнальній книзі постійно фіксувалися пропущені уроки учнями із 

зазначенням причини відсутності. 

Станом на 01.06.2018 року на обліку колегіуму  перебувало 145 дітей 

пільгових категорій, з них: 45 багатодітних родин (в них виховується 78 

дітей),  19 дитини-інваліди дитинства, 59 дітей з неповних сімей, 8 дітей-

сиріт та позбавлених батьківського піклування,  5 дітей, які виховуються в 2 

сім’ях, що пинилися в складних життєвих умовах.  

 

Система роботи класних керівників 

Відповідно плану працювало методичне  об’єднання класних керівників. 

Так, було проведено 4 засідання методоб’єднання. Методича тема, над якою 

працювало  об’єднання: «Вдосконалення рівня підготовки класоводів з 

питань формування в учнів культури та спілкування, моральних якостей 

особистосі та любові до рідного краю». 

 При потребі проводилися наради з класними керівниками та класоводами 

з питань організації виховної та превентивної роботи, а також соціального  

захисту учнів.. Методичне об’єднання класних керівників мало на меті 

підвищити загальну педагогічну фахову педагогів, надати їм методичну 

допомогу.  

Класні керівники, педагоги колегіуму в 2017-2018 навчальному році 

активно використовували у своїй роботі різні форми і методи діяльності: 

проектну діяльність, тематичні класні години, консультації, години 

спілкування, святкові заходи, тренінги, диспути, зустрічі з ветеранами, 

учасниками АТО, відомими людьми міста, екскурсії, походи тощо. Класні 

колективи брали активну участь у різноманітних колегіальних заходах, які 

знайшли відгук у дитячих серцях, мали на учнів вагомий виховний вплив. 

Що, в свою чергу, сприяло підвищенню результативності виховної діяльності 



колегіуму. За підсумками тих чи інших заходів  класні колективи та окремі 

учні були нагороджені грамотами та подяками. 

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота 

класними керівниками та класоводами переважно проводилася на належному 

рівні.  Майже всі класні керівники багато уваги приділяють своїм учнівським 

колективам, індивідуальній роботі з дітьми, організації позаурочної 

пізнавальної діяльності, зміцненню взаємодії з батьками, взаємодії з 

учителями-предметниками. Різноманітністю та високою результативністю 

вирізняється робота класних керівників: Грищенко Т. В., Кучер О.М., 

Кобилинської І.М.,  Новікової В.О., Заєць О.Ю. 

В інноваційній діяльності колегіуму активно застосовуються сучасні 

форми і методи роботи класних керівників. Субіна Н.М.. була членом творчої 

групи класних керівників міста.  

 

Сприяння вихованню творчої особистості учнів 

З метою виявлення обдарованих дітей, розвитку їх творчих здібностей, 

організації дозвілля учнів  у школі було організовано роботу гуртків за 

інтересами. Так,  на базі колегіуму працювало 14 гуртків, клубів, літературна 

студія, спортивні секції, а саме: клуби («Екос»,  «Знайди себе», євроклуб 

«Мрія»), гуртки («Патріоти», «Вмілі ручки»,  «Мистецтво дизайну», 

«Розумні рученята», «Веселі нотки», «Рятівник»), спортивні секції 

(«Спортивна надія» і «Юні козачата»),  літературна студія «Струни сердець», 

військово-патріотичний гурток «Вартові Вітчизни». Позакласною роботою в 

межах колегіуму було охоплено близько 29% учнів. Пріоритетним завданням 

у наступному навчальному році є активне залучення учнів до позашкільної 

освіти.  В подальшому також пріоритетним завданням вважаємо залученням 

до позакласної та позашкільної роботи учнів, схильних до правопорушень, 

дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та дітей 

соціально незахищених категорій.  

Найбільшою результативністю вирізнялася робота наступних творчих 

осередків: «Вартові Вітчизни» (Ісмаїлов О.А.), «Спортивна надія» («Плескач 

І.А.), «Юні козачата»» (Мороз С.Є.), «Чарівна палітра» (Скаковська О.В.). 

 

Стан превентивного виховання та формування здорового способу 

життя 

Однією з проблем сучасності є наявність правопорушень серед дітей та 

підлітків. Зміст  виховної діяльності колегіуму був спрямований на 

виховання соціально активної особистості, тому особлива увага приділялася 

превентивному вихованню учнівської молоді. Основними завданнями в 2017-



2018 навчальному році було формування в учнів активної соціальної позиції, 

нетерпимого ставлення до проявів девіантної поведінки та аморальних 

вчинків, забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок, що 

сформувалися внаслідок помилок і недоліків сімейного виховання. 

Станом на 01.06.2018 р. на обліку колегіуму перебувало 2 дитини «групи 

ризику».  На обліку в ВКМСН перебуває один учень. 

З метою вчасного виявлення учнів, схильних до правопорушень, а також 

систематичної профілактичної та корекційної роботи серед неповнолітніх в 

колегіумі склалася система правового виховання та профілактики 

правопорушень. Робота адміністрації та педагогічного колективу з 

профілактики правопорушень здійснювалась спільно зі службою у справах 

дітей Коростенського міськвиконкому, відділу молодіжної превенції, центру 

соціальної реабілітації постраждалих від аварії на ЧАЕС, клініки, дружньої 

до молоді.  

Проводилася систематична профілактична робота з учнями, які стоять на 

внутрішньошкільному обліку. Заступник директора з виховної роботи, 

психолог, соціальний педагог та наставник (класний керівник) підоблікового 

учня вели картки індивідуальної профілактичної роботи, в яких фіксувалася  

робота, яка з учнями їхніми батьками проводилася. Також двічі на рік 

проводився огляд сімейно-побутових умов проживання даних учнів, про що 

складено відповідні акти; психологом колегіуму складені психолого-

педагогічні характеристики. 

Питання роботи колегіуму з профілактики дитячої бездоглядності та 

попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педрадах, 

нарадах при директорі, засіданнях МО класних керівників, Ради 

профілактики правопорушень. 

Під особливим контролем було виконання учнями Статуту колегіуму, 

зокрема носіння шкільної форми. Так, силами учнівського самоврядування 

спільно з черговим класом та адміністрацією колегіуму регулярно 

проводилися рейди «Шкільна форма». Планово і систематично проводилися 

перевірки учнівських щоденників. За результатами перевірок можна зробити 

висновок,  що класним керівникам слід звернути більшу увагу на 

правильність і культуру ведення учнями щоденників, роботу учителів-

предметників зі щоденником (записи, поради, подяки), виставлення оцінок 

учителями, фіксація домашніх завдань з усіх предметів. 

Протягом 2017-2018 н.р. адміністрацією та класними керівниками 

проводилась систематична робота з сім’ями, в яких проживають та 

виховуються діти, що опинились у складних життєвих обставинах. Ці сім’ї 



відвідувались адміністрацією колегіуму, класними керівниками під час 

проведення профілактичних рейдів, батьки учнів запрошувалися на малі 

педради. Учнів, що опинились у складних життєвих обставинах, намагалися 

охопити гуртковою та позакласною роботою; з боку класних керівників 

здійснювався контроль за відвідуванням ними навчальних занять, 

проводилась індивідуальна робота соціально-психологічною службою. 

Важлива роль у зміцненні здоров’я належить фізичному вихованню. За 

навчальний рік було проведено багато спортивних заходів, а також вихованці 

колегіуму брали активну участь у міських, обласних та Всеукраїнських 

змаганням, турнірах та спортивних іграх та були їх переможцями. У  

Всеукраїнській грі «Сокіл» («Джура») на міському етапі команда здобула І 

місце, на обласному – ІІ місце. 

З метою контролю за станом здоров’я учнів, у березні було  проведено 

планове медичне обстеження дітей лікарями, яке показало, що рівень 

захворюваності дітей досі залишається високим. Великий відсоток  учнів 

відноситься  до медичної спецгрупи.  

 

Аналіз основних видів виховної діяльності колегіуму 

План виховної діяльності колегіуму був спрямований на реалізацію 

основних завдань і пріоритетних напрямків з урахуванням традицій 

колегіуму, народного календаря та загальнодержавних свят. Всі заходи були 

проведені в зазначені терміни і на достатньому організаційному та художньо-

естетичному рівні. Так, було проведено: 

 ціннісне ставлення до суспільства і держави (Міжнародний день 

миру, заходи до 76-тих роковин трагедії Бабиного Яру «Німа правда 

історії», Тиждень захисника України «Козацька держава – наша гордість і 

слава», Дні пам’яті та скорботи до роковин Голодомору 1932-1933 років в 

Україні,  заходи Дня Збройних сил України, Декада патріотичного 

виховання «Ми – майбутня гордість України», День пам’яті воїнів-

інтернаціоналістів. Інформаційний вісник «Ціна чужої війни», «Одвічний 

біль…», уроки мужності до Дня пам’яті героїв Небесної сотні «Скорботні 

роковини», Шевченківські дні, День пам’яті   аварії на ЧАЕС. Урок 

мужності  «Поріс чорнобилем Чорнобиль…», День українського костюму 

тощо); 

 ціннісне ставлення до себе (День знань, Місячник безпеки руху 

«Обережно, діти!», Всеукраїнський олімпійський урок, «Веселковий 

тиждень», Місячник протипожежної  безпеки, Міжнародний день боротьби 

проти фашизму, расизму та антисемітизму, Всеукраїнська акція «16 днів 

проти насильства», Дні толерантності до дня порозуміння з ВІЛ-



позитивними людьми «Твоє життя – твій вибір», Тиждень правової 

культури «На терезах Феміди», присвячений Дню прав людини, , Тренінг 

«Цінність життя. Цінності у житті», Тиждень шани колегіуму та дитячої 

творчості «Я – творча особистість!», Конкурс учнівської творчості 

«Таланти твої, колегіуме!», Всесвітній день здоров’я тощо); 

 ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей  (Олімпійський тиждень 

«Здоровий спосіб життя – норма нашого буття»,  Свято дитинства та 

спорту, Творчий проект до Дня Вчителя «Зоря любові і добра, дитячих 

душ хранитель!», 1 жовтня - День людей похилого віку. День ветерана, 

Тиждень толерантності «Ми в світ прийшли для майбуття», Тиждень «Вже 

Новий рік усі стежки торує, до свят веселих наближає нас», Міжнародний 

день людей з особливими потребами, День святого Миколая, Акція 

«Святий Миколай, до всіх діток завітай!», День святого Валентина, День 

безпечного Інтернету, Концерт до свята 8 Березня «З любов’ю до весни», 

Тиждень дитинства та доброти «Дітям світу – сонце, квіти, мир», 

Фестиваль культур народів світу тощо); 

 ціннісне ставлення до природи (Учнівські толоки, акція 

«Макулатура»,  Тиждень екологічного виховання «Я – житель планети 

Земля», Операції «Вікна», «Насіння», «Годівничка для синички», Конкурс 

«Екобал», Міжнародний день енергозбереження, Акція «Зимова 

допомога», Зимовий флеш-моб «Снігове містечко»,  Конкурс агітбригад з 

екології, Акція «Посади своє дерево», Тиждень довкілля «На зеленій 

хвилі», Конкурс заборонних знаків у природі; Пізнавальна гра  «Царство 

природи», День Землі (22 квітня) тощо); 

 ціннісне ставлення до праці (робота з розвитку учнівського 

самоврядування «Лідерські кадри», організація чергування  «Колегіум – 

наш дім», традиційна акція «Чистий тиждень», операція  «Вікна», акція 

«Нагодуй птахів», Міжнародний день енергозбереження, операція 

«Годівничка», акція «Святковий настрій – в кожен клас!», Майстерня Діда 

Мороза «Поринь у казочку зимову», Дні профорієнтації «Світ професій: 

праця та покликання», День колекціонерів. Виставка учнівських поробок 

«Світ моїх захоплень», Екологічний квест «Чиста вулиця, чисте місто, 

чиста планета» тощо); 

         ціннісне ставлення до культури і мистецтва (Місячник пошуку 

власної творчої справи «Хочу!Можу! Обираю!», Конкурси «Міс  Осінь-

2016», «Міні-міс Осінь-2016», «Екобал», Тиждень  української писемності 

та мови «Краща мова єднання – це українська», День українського 

костюму, Літературно-музична композиція: «Нова доба нового прагне 

слова», «У День святого Миколая…» - театралізований захід, Новорічний 



КВК «Наближається свято!», театралізоване дійство «Андріївські 

вечорниці», Конкурс учнівської творчості «Таланти твої, колегіуме!», Дні 

рідної мови «З рідним словом міцніє держава», Великодній тиждень 

«Великдень – свято усіх свят!» тощо). 

Діяли органи учнівського самоврядування у вигляді Колегіального 

парламенту, було організовано діяльність Дитячої громадської організації 

«Дивокрай». 

Також протягом року були проведені тематичні лінійки, бесіди і 

виховні години, приурочені тематичним тижням, державним та 

національним святам. 

 

Діяльність органів учнівського самоврядування 

Найвищим виконавчим органом учнівського самоврядування, робота 

якого була спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та 

особливостей,  був Колегіальний парламент, до якого, в свою чергу, входило 

6 міністерств.  

Саме цей принцип розподілу обов’язків дозволив урізноманітнити і 

конкретизувати функції самоврядування, даючи можливість кожному учневі  

знайти саме свою справу, яка йому ближча за інтересами, здібностями  і 

нахилами. 

Колегіальний парламент КМК (відповідно до типового положення про 

органи учнівського самоврядування) включав у себе наступні міністерства: 

 Міністерство освіти і науки; 

 Міністерство преси та інформації; 

 Міністерство культури і відпочинку; 

 Міністерство початкових класів; 

 Міністерство соціальної роботи; 

 Міністерство здоров’я і спорту. 

Загальний контроль за виконавською дисципліною та координацією 

роботи міністерств здійснювала президент Колегіального парламенту – 

Вигівська катерина, учениця 11-Б класу. Вона разом з педагогом-

організатором, проводила наради Колегіального парламенту. 

Прем’єр-міністр Колегіального парламенту – Нагорнюк Ніна, учениця 

11-Б класу, здійснювала роботу з активізації діяльності міністерств, 

контролювала виконання рішень і засідань.  

Міністерство освіти і науки, під керівництвом Кузьменко Олександр, 

учень 9-А класу, стежило за успішністю навчання учнів. Разом з педагогом-



організатором та вчительським колективом КМК проводило акції, що 

сприяли зацікавленню навчальним процесом 

 Міністерство преси та інформації (міністр – Тетерук Вероніка, 

учениця 11-А класу) займалося висвітленням подій у класах та КМК, 

оформленням стінгазети та оголошень, подавало звіти у соціальні мережі, на 

сайт школи та на сторінці на  youtube.com. 

Міністерство культури і відпочинку, на чолі з міністром – Герасимчук 

Богданою, ученицею 9-А класу, організовувало та проводило масові 

культурні заходи, залучаючи учнів колегіуму до різноманітних конкурсів, 

свят, тематичних лінійок чи театралізованих заходів. 

Міністерство початкових класів (міністр – Гриня Катерина, учениця 9-А 

класу) займалося організаційною роботою щодо забезпечення дозвілля учнів 

початкових класів  та надавало посильну допомогу класоводам у 

навчальному процесі початківців. Координувало роботу дитячої громадської 

організації «Дивокрай». 

Міністерство соціальної роботи, під керівництвом міністра – Котляр 

Оксана, учениці 9-А класу, займалося організацією доброчинних благодійних 

акцій, допомогою інтернатам, наданням допомоги людям похилого віку, 

ветеранам Великої Вітчизняної війни. Координувало роботу волонтерського 

загону школи. 

Протягом 2017-2018 н.р., Колегіальний парламент працював іноді не 

досить злагоджено та відповідально. Проте, більшість учнів була залучена до 

організації колективних творчих справ, навчаючись бути ініціативними, 

відстоювати власну думку, формувати активну громадянську позицію. 

Серед завдань Колегіального парламенту на 2018-2019 навчальний 

рік: 

          вибори Президента колегіуму 

 підвищення рівня активності учнів у роботі шкільного самоврядування; 

 залучення дітей до активної екологічної діяльності; 

 залучення батьків до виховного процесу; 

 організація змістовного відпочинку школярів. 

Головною метою діяльності учнівського самоврядування протягом 

наступного навчального року стане патріотичне виховання учнів, що 

дозволить  відчути себе активним учасником громадського життя рідного 

міста і країни в цілому.  

Волонтерська робота 

Варто відзначити, що покращилася волонтерська робота закладу. Так, за 

кожним класним колективом було закріплено ветеранів ВВВ, що 

проживають у мікрорайоні закладу. Волонтерські загони класів опікувалися 



ними, відвідували, при потребі допомагали, вітали зі святом 73-ї  річниці 

визволення Коростенщини від фашистських загарбників та Днем Перемоги. 

А також запрошували на класні години, свята. Окрім того, волонтерський 

загін колегіуму проводив систематичні благодійні акції, в результаті яких 

було зібрано матеріальну та гуманітарну допомогу, яку було передано 

людям, що її потребують:  дітям із центру «Віра. Надія. Любов», учасникам 

АТО, жителям зони АТО та тим учням колегіуму, які її потребували.  

Варто зазначити, що у минулому навчальному році успішно проходила 

акція «Макулатура», яка стала вже традиційною. Окрім екологічного 

виховання молоді, переслідувалася також мета збору коштів для оздоблення 

шкільних коридорів. Окрім того, було успішно продовжено акцію 

«Батарейка», «Пластик у переробку» та «Збережемо електроенергію». Втретє 

пройшов загальноколегіальний захід День землі. 

 

Результативність виховної діяльності 

Постійно проводився моніторинг успішності  навчання. Так, за 

результатами семестру і року в холі колегіуму розміщувалися списки учнів з 

рейтингом успішності учнів, з яким мали змогу ознайомитися учні, вчителі, 

батьки та гості колегіуму. Це є гарним стимулом до успішного навчання і дає 

змогу прослідкувати ріст кожного учня та класу. 

Започаткована у 2008-2009 н.р. традиція визначення переможців у 

номінаціях «Клас року», «Учень року», «Вчитель року», «Учнівські 

симпатії року», «Випускник року» мала своє продовження і в 2017-

2018 н.р. Так, за результатами рейтингу навчання, участі у міських, 

обласних конкурсах, активності у житті колегіуму переможцями у 

даних номінаціях стали: 

«Клас року» - 10 клас, класний керівник Павлова О.В.; 

«Учитель року» - Шелюк Л.А. Ісмаїлов О.А.; 

 «Учень року» – Кузьменко Олександр –9-А клас; 

«Випускник року» - Нагорнюк Ніна – 11-Б клас, «Відкриття року» - 

Прокопенко Н., 10 клас . 

 

Аналіз результативності участі учнів у різноманітних заходах в 2017-2018 

навчальному році показав якісне збільшення успішності: 

-         І місце «Олімпійське лелеченя»; 

-   у конкурсі-огляді художньої самодіяльності було відмічено 

гарну підготовку вокалістів та хоровий колектив; 

- у конкурсі екскурсоводів-краєзнавців – ІІ місце; 

- міська виставка-конкурс "Нове життя старим речам" – ІІ місце; 



- міська виставка-конкурс "Великодні писанки" – ІІІ місце; 

 - міський етап обласного інтелектуального конкурсу на краще 

володіння офісними програмами – ІІ місце; 

- міський етап виставки-конкурсу юних фотоаматорів «Моя 

Україно!» - І місце; 

- І місце в міському, ІІ місце в обласному турі Всеуукраїнської гри 

«Сокіл» («Джура»). 

Протягом року активно працював сайт колегіуму, група в фейсбук, 

група в Інстаграм.  

Було організовано та проведено успішну роботу літнього мовного табору 

«Сонячний острів», в якому відпочило 75 дітей. 

 

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячому травматизму 

Питання попередження дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності 

внесені  до плану роботи колегіуму та планів роботи класних керівників. Робота 

з безпеки життєдіяльності проводилась як під час уроків, так і в позаурочний 

час. Організовано вивчення предмета «Основи здоров’я» у 1-9 класах, предмета 

«Захист Вітчизни» у 10-11-х класах, а також класними керівниками 

проводиться комплекс бесід з попередження дитячого травматизму в 1-11 

класах. 

Класні керівники  та класоводи систематично проводили бесіди з учнями 

за розробленою тематикою з профілактики побутового травматизму, правил 

поведінки на воді, правил поводження з газовими приладами, 

електроприладами, вибухонебезпечними предметами, правил профілактики 

отруєнь, правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, про що 

робилися відповідні записи в класних журналах, у журналі реєстрації всіх видів 

інструктажів з питань безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки учнів.  

Питання профілактики дитячого травматизму, охорони життя і здоров’я 

учнів розглядалися на батьківських зборах. 

Питання стану роботи з запобігання дитячого травматизму  розглядались 

та аналізувались на педрадах, нарадах при директорові (вересень, грудень 2017 

року, березень 2018 року). 

Протягом навчального року у колегіумі проводились заходи з 

попередження дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності учнів, а 

саме: 

- місячник безпеки руху дітей « Увага! Діти!» (вересень);  

- місячник протипожежної безпеки (жовтень); 

- діяв загін ДЮП; 

- тиждень антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди (грудень); 



- зустрічі з лікарями клініки, дружньої до молоді; 

- виставки творчих робіт, малюнків з протипожежної безпеки і правил 

дорожнього руху; 

- Єдиний урок з Правил дорожнього руху (вересень); 

- поновлювався тематичний куточок «Безпека життєдіяльності»; 

- проводився моніторинг стану здоров’я учнів. 

В минулому навчальному році зафіксовано 4 дитячі травми під час 

навчально-виховного процесу. У порівнянні з 2016-2017 н.р.  (5 травм) – 

спостерігається позитивна тенденція до зменшення випадків травматизму, 

проте кількість травм говорить про недостатню роботу в цьому напрямку.  

Тому в 2018-2019  навчальному році слід максимальну увагу приділити 

профілактичній роботі щодо травматизму учнів під час навчально-виховного 

процесу, зокрема на уроках фізкультури, під час спортивних змагань  та в 

побуті. Однією з причин високого рівня травматизму є погіршення 

загального стану здоров’я учнів, тому слід велику увагу приділяти також 

зміцненню організму дітей заходами спортивно-оздоровчого характеру. 

Мали місце нещасні випадки у побуті. Усі випадки трапились через  

необачність учнів та недостатній контроль з боку батьків. Це говорить про 

недостатню роботу з батьками щодо попередження дитячого травматизму. Тому 

класним керівникам, класоводам, учителям-предметникам необхідно 

приділяти більше уваги удосконаленню форм роботи з батьківською 

громадою по збереженню життя і здоров’я дітей у позаурочний час,  

систематично залучати до роботи з профілактики дитячого травматизму 

лікарів, представників рятувальної служби, на батьківських зборах 

аналізувати факти травмування дітей та проводити бесіди щодо контролю з 

боку батьків за поведінкою дітей вдома, посилити профілактичну роботу серед 

учнів щодо запобігання дитячого травматизму під час навчально-виховного 

процесу та вимог особистої безпеки у побуті. 

Аналізуючи виховну роботу за 2017-2018 н. р. можна зробити висновок, 

що робота була керованою, планомірною і дала позитивні результати у 

вихованні учнів, згуртованості класних колективів, зростанні творчої віддачі 

класних керівників.  

Але є певні недоліки, над якими слід працювати у новому навчальному 

році: 

1. Розвиток колективної творчості учнів, учителів, батьків. 

2. Спортивно-трудове виховання учнів. Зміцнення здоров’я учнів 

колегіуму. Покращення профілактичної роботи щодо шкідливих звичок, 

зокрема куріння та вживання слабоалкогольних напоїв. 



3. Профілактична робота щодо травматизму учнів під час навчально-

виховного процесу та в побуті. 

4. Посилення роботи соціально-психологічної служби з метою вчасного 

виявлення дітей з девіантною поведінкою та дітей, які опинилися у складних 

життєвих умовах. 

5. Посилити зв’язки колегіуму з громадськими організаціями. 

Пріоритетні завдання колегіуму  на 2018-2019 навчальний рік 

1. Продовжувати впровадження в практику роботи колегіуму основних 

напрямків державної політики у сфері освіти, яку визначено Конституцією 

України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

Концепцією нової української школи, Концепцією національної екологічної 

політики України  на період до 2020 року, указом Президента України «Про 

Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», нормативними документами 

облуо та міськво. 

2. Створити оптимальні умови для індивідуального розвитку, реалізації 

творчих запитів здібної та обдарованої молоді. 

3. Формувати й розвивати соціально зрілу, творчу,  грамотну особистість 

з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, залученої до національних і загальнолюдських цінностей. 

4. Виховну діяльність педагогічного колективу спрямувати на вирішення 

проблеми «Формування життєво компетентної особистості, здатної до 

саморозвитку та самореалізації  шляхом діяльнісного підходу». 

5. Забезпечувати реалізацію прав кожної дитини на отримання освіти 

відповідно до її  потреб і можливостей, впроваджувати спецкурси, 

факультативи. 

6. Удосконалювати систему моніторингу навчальних досягнень учнів з 

використанням комп’ютерної діагностики. 

7. Розвивати творчі здібності обдарованих дітей, залучати їх участі  в 

олімпіадах, конкурсах, МАН. 

8. Підвищити якість навчання школярів за рахунок  освоєння нових 

технологій, удосконалювати роботу по підготовці до ЗНО. 

9. Забезпечити тісний взаємозв’язок школи, сім’ї, громадських 

організацій у вирішенні проблеми навчання і виховання учнів. 

10. Забезпечити умови для  підвищення  рівня  кваліфікації педагогічних 

кадрів. 

11.  Роботу колегіуму спрямувати на зміцнення здоров’я учнів школи. 

Здійснювати  постійну профілактичну роботу щодо уникнення випадків 

травматизму учнів під час навчально-виховного процесу та в побуті. 



12.  Здійснювати системний підхід до управління виховним процесом 

школи, постійне оновлювати його зміст, якісно реалізовувати концепцію 

громадянського виховання особистості. 

13. Сприяти координаційної діагностико-профілактичної просвітницької 

роботи школи, сім’ї, громадськості, правоохоронних органів щодо 

попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів. 

14. Удосконалювати роботу колегіуму у напрямку збереження родинних 

традицій, виховання національної свідомості та самосвідомості учнів. 

 

 

Проблемна тема виховної діяльності, над якою працюватиме колегіум: 

«Формування життєво компетентної особистості, здатної до 

саморозвитку та самореалізації  шляхом діяльнісного підходу». 

 

Аналіз управлінської діяльності адміністрації школи 
     Основні напрямки контрольно-аналітичної діяльності  

у 2017-2018 навчальному  році: 

       З метою безперервного спостереження за станом навчального процесу в  

колегіумі проводиться моніторинг за такими напрямками: 

           - рівень навчальних досягнень учнів за навчальний рік; 

           - моніторинг адаптації учнів 5-х класів до умов навчання в старшій 

школі; 

          - результати участі учнів у предметних олімпіадах; 

          - результати участі учнів у МАН; 

          - результати участі учнів у творчих конкурсах; 

          - результати ДПА у 9-х класах; 

          - результати участі у ЗНО 

          - надання методичної, практичної допомоги вчителям; 

          - створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей; 

          - удосконалення НВП, реалізація методичної та виховної проблеми 

Протягом навчального року здійснювався  внутрішньошкільний 

контроль: 

          - правильність ведення шкільної документації; 

          - дотримання єдиного орфографічного режиму;  

          - облік дітей шкільного віку, відвідування ними  колегіуму;  

          - стан викладання предметів ( відповідно до перспективного плану 

роботи) 

          - система роботи вчителів у міжатестаційний період; 

          - стан впровадження в практику нових педагогічних технологій; 

          - стан роботи гуртків ; 

          - підготовка до ДПА.  

 

Пріоритетні завдання колегіуму  на 2018-2019 навчальний рік 



1. Продовжувати  роботу над реалізацією таких завдань: 

- виконання державних, міських програм, нормативно-правових 

документів в галузі освіти; 

- здійснення планових завдань реалізації методичної проблеми 

«Формування компетентної особистості шляхом реалізації 

діяльнісного підходу» 

- створення оптимальних умов для індивідуального розвитку, 

реалізації творчих запитів здібної та обдарованої молоді. 

- формування й розвиток соціально зрілої, творчої,  грамотної 

особистісті з усвідомленою громадянською позицією, почуттям 

національної самосвідомості, залученої до національних і 

загальнолюдських цінностей. 

2. Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні 

освітні потреби учнів, рівень навчально-методичного та кадрового 

забезпечення сформувати варіативну складову навчального плану, 

спрямувати її на підсилення предметів інваріантної складової. 

запровадження факультативів, курсів за вибором, що  розвивають 

індивідуальну орієнтованість особистості та формують її всебічний 

розвиток.  

3.  Значну увагу приділити  організації навчання через наскрізні лінії, які є 

засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, 

окремих предметів та предметних циклів, а також соціально значимими 

надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень 

про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані 

знання у різних ситуаціях.     

4. Розвивати творчі здібності обдарованих дітей, залучати їх участі  в 

олімпіадах, творчих  конкурсах, МАН. 

5. Забезпечити тісний взаємозв’язок школи, сім’ї, громадських організацій у 

вирішенні проблеми навчання і виховання учнів. 

6.  Сприяти  розвитку професійної компетентності педагогів  та отриманню 

ними необхідних знань і навичок для реалізації Концепції Нової 

української  школи. 

 



ІІ. Організаційна робота 

з виконання нормативних актів та завдань освіти. 

           Забезпечення виконання ст. 53 Конституції України,  Законів України  

«Про  середню    освіту», «Про мови», « Про освіту».   Створення оптимальних 

умов щодо    організації початку та закінчення    навчального  року, 

удосконалення  освітнього  процесу. 

№ 

 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальна 

особа 

 

 

1. Укомплектувати колегіум  педагогічними 

кадрами. Скласти тарифікацію учителів на 2018-

2019 н.р., погодити педагогічне навантаження з 

профкомом. 

серпень Демчук Л.С. 

Атаманчук С.І. 

 

2. Уточнити контингент учнів. Скласти шкільну 

мережу. 

серпень Демчук.Л.С. 

Яненко Ю.П. 

3. Вивчити та проаналізувати навчальні програми, 

методичні  рекомендації  щодо вивчення окремих 

предметів у 2018-2019 навчальному році, 

підручники з базових дисциплін. 

серпень Демчук Л.С. 

Атаманчук С.І. 

учителі-

предметники. 

4. Провести: 

- серпневу педраду; 

-інструктивну нараду з питань єдиного 

орфографічного режиму, ведення шкільної 

документації, організованого початку 

навчального року.  

серпень Демчук Л.С. 

Атаманчук С.І. 

Яненко Ю.П. 

 

5. Затвердити, погодити: 

- нормативні документи роботи колегіуму  на 

навчальний рік; 

- календарно- тематичне планування з базових  

дисциплін  на І семестр; 

- плани роботи факультативів, гуртків; 

- плани виховної роботи класних керівників на І  

семестр; 

- план роботи  бібліотеки;  

-  план роботи психолога, соціального педагога, 

педагога-організатора; 

- графіки чергування по колегіуму учнів та 

вчителів; 

вересень Демчук Л.С. 

Атаманчук С.І. 

Яненко  Ю.П. 

6. Оформити класні журнали, журнали  гуртків, 

індивідуального навчання, ГПД. 

вересень Атаманчук С.І. 

кл. керівники 

вихователі ГПД 

7. Скласти та затвердити розклад уроків, 

статистичні звіти, розклад занять факультативів, 

додаткових занять, спецмедгруп. 

вересень Атаманчук С.І. 

 

8. Провести облік малозабезпечених, неповних, 

багатодітних сімей; учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, 

що залишилися без батьківського піклування, 

дітей-інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії на 

ЧАЄС. 

вересень Яненко Ю.П. 



 

9. Провести рейд «Урок». вересень Демчук Л.С. 

Яненко  Ю.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Провести психологічне діагностування учнів з 

метою виявлення їх творчого потенціалу, 

розумових здібностей, надання допомоги у 

навчанні. 

вересень Павлова О.В. 

11. Перевірити працевлаштування випускників. 

  

вересень Яненко  Ю.П. 

12. Затвердити  режим харчування учнів у  їдальні 

колегіуму 

вересень Демчук Л.С. 

Васянович Л.Р. 

13. Робота в мікрорайоні колегіуму. Виконання 

Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного 

віку, Законів України «Про загальну середню 

освіту», «Про освіту» ( ст.35, ст.6 ) 

протягом 

року 

Демчук Л.С. 

Яненко Ю.П. 

14. Організувати роботу з майбутніми першоклас-

никами  

травень Кучер О.М. 

класоводи 

15. Подавати статистичні звіти. протягом 

року 

Атаманчук С.І. 

Яненко Ю.П. 

16. Провести співбесіди з вчителями за підсумками 

навчального року. 

травень Атаманчук С.І. 

 

17. Періодично здійснювати рейди всеобучу, 

аналізувати відвідування школярами навчальних 

занять. 

протягом 

року 

Демчук Л.С. 

Яненко Ю.П. 

18. Аналізувати стан індивідуальної роботи з учнями, 

схильними до правопорушень. 

Взяти на облік таких учнів та постійно 

здійснювати профілактичну роботу з питань 

правопорушень неповнолітніми.  

протягом 

року 

Демчук Л.С. 

Яненко Ю.П. 

Вигівська Н.Л. 

19. Проводити інструктажі з техніки безпеки з 

учнями та працівниками колегіуму. 

протягом  

року 

Демчук Л.С. 

Солом’янчук 

А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІІ. Організація  роботи по розвитку здібностей і талантів учнів. 
 

№ 

з/п 

Основні напрями роботи 

з обдарованими дітьми 

Терміни 

проведення 

Відповідальний 

1. Психологічна діагностика та вивчення 

особистості учня з метою виявлення 

його здібностей і нахилів 

вересень Павлова О.В. 

кл. керівники 

2. Постійний зв'язок між  колегіумом та 

родиною  

протягом 

року 

Войтенко Д.А.  

вч.-предметники 

3. Створення алгоритму роботи з 

обдарованими дітьми 

вересень Войтенко Д.А. 

вч.-предметники 

4. Залучення учнів до участі у роботі  

факультативів, гуртків. 

вересень Войтенко Д.А.   

5. Проведення І туру Всеукраїнської 

олімпіади з базових дисциплін 

жовтень Войтенко Д.А,.  

вч.-предметники 

6. Участь у ІІ турі Всеукраїнської 

олімпіади з базових дисциплін 

листопад-

грудень 

Войтенко Д.А. 

вч.-предметники 

7. Участь у Всеукраїнських творчих 

конкурсах 

протягом 

року 

Яненко Ю.П. 

Войтенко Д.А..  

вч.-предметники 

8. Участь у конкурсі-захисті наукових 

робіт МАН 

січень – 

лютий 

Войтенко Д.А..  

вч.-предметники 

9. Поповнювати банк даних обдарованих 

дітей 

протягом 

року 

Яненко Ю.П. 

Войтенко Д.А.  

10. Підсумки участі учнів у творчих 

конкурсах, олімпіадах, МАН. 

квітень Демчук Л.С 

Войтенко Д.А. 

Яненко Ю.П. 

11. Проведення консультацій з учнями: 

«Як ставитися до критики та порад» 

«Як розв’язувати проблемні ситуації» 

протягом 

року 

Павлова О.В. 

12. Проведення тематичних батьківських 

зборів «Батьківська підтримка 

розвитку дитячих здібностей» 

протягом 

року 

Павлова О.В. 

кл. керівники 

вч.-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV Координація внутрішньошкільного контролю. 
 

Зміст контролю Мета перевірки Вид 

 контролю 

Метод Хто 

проводить 

Узагальнення  

Вересень 
Наступність у навчанні та 

адаптація учнів 5-х класів 

Перевірити рівень 

сформованості ЗУН 

Тематичний Контрольні 

роботи 

Атаманчук С.І. Нарада при 

директорі 

Виконання єдиних вимог до 

ведення зошитів, оформлення 

журналів, перевірка особових 

справ 

Вхідний інструктаж Попереджувальний Вибіркова 

перевірка 

ДемчукЛ.С.  Нарада при 

директорі 

Календарно-тематичне 

планування вчителів 

Координація  Поточний Бесіда з 

вчителями 

Директор 

Заступники 

 з НВР 

Нарада при 

директорі 

Організація індивідуального 

навчання  

Перевірити наявність 

документації  

Адміністративний  Бесіда, перевірка 

документації 

Атаманчук С.І. Довідка 

 

Жовтень 

Стан шкільної документації Виявлення недоліків 

ведення документації 

Поточний Співбесіда, 

перевірка 

журналів 

Демчук Л.С. Наказ 

Перевірка стану ведення 

зошитів учнями 5-6-х класів, 

ведення щоденників 

Дотримання єдиного 

орфографічного 

режиму 

Адміністративний Перегляд 

зошитів, 

щоденників 

Атаманчук С.І. 

Войтенко Д.А 

Яненко Ю.П.. 

Довідка 

Комплектування спеціальних 

медичних груп для занять 

фізичною культурою 

Перевірити наявність 

документації  

Адміністративний  Бесіда, перевірка 

документації 

Демчук Л.С. Довідка 

Відвідування учнями 

навчальних занять  

 Ведення сигнальної 

книги, сторінки обліку 

відвідування учнями 

занять 

Адміністративний  Бесіда, перевірка 

документації 

Яненко Ю.П. Нарада при 

директорі 

 



Листопад     
Ефективність роботи ГПД  

з розвитку пізнавального 

інтересу школярів 

Використання 

інтерактивних 

технологій та методів 

навчання  

Поточний Відвідування 

занять 

Кучер О.М. Довідка 

Стан  ведення робочих 

зошитів з української мови і 

математики 

Визначити якість 

роботи вчителя з 

зошитами 

Поточний Перевірка зошитів 

учнів 

Атаманчук С.І Довідка 

Перевірка  роботи гуртків Формування та 

розвиток творчої 

особистості учня 

Поточний Відвідування 

занять 

Яненко Ю.П. Наказ 

 

Грудень 
Контроль за індивідуальним 

навчанням учнів 

Вивчити систему 

роботи вчителів 

Поточний Бесіда, перевірка 

документації 

Демчук Л.С.  Наказ 

Робота з обдарованими 

дітьми  

Вивчити стан роботи 

з обдарованими дітьми 

Поточний Відвідування 

уроків, 

тестування  

Войтенко Д.А. Довідка 

Контроль виконання 

навчальних програм 

Визначити рівень 

виконання 

Адміністративний Перевірка 

журналів, 

планування 

Демчук Л.С. 

Атаманчук С.І. 

Наказ 

Вивчення системи роботи  

Степанчук К.М.. 

Виявити динаміку 

професійного росту 

вчителя 

Адміністративний Відвідування 

уроків 

співбесіда 

Атаманчук С.І. Наказ 

Стан викладання  

математики 

Розвиток мотивації до 

навчання, якості 

успішності 

Узагальнюючий Відвідування 

уроків 

Войтенко Д.А. Наказ 

 

 

 

 



 

Січень 
Стан викладання  

образотворчого мистецтва 

Формування  

комплексу художніх 

компетенцій, що 

забезпечують розви-

ток інноваційної осо-

бистості 

Узагальнюючий  Відвідування 

уроків 

Атаманчук С.І. Наказ  

Вивчення системи роботи 

Нагорної Ю.В. 

Виявити динаміку 

професійного росту 

вчителя 

Адміністративний Відвідування 

уроків 

співбесіда 

Кучер О.М. Наказ 

Виконання єдиних вимог до 

ведення зошитів, оформлення 

журналів, перевірка особових 

справ 

Усунення недоліків  Поточний Вибіркова 

перевірка 

Демчук Л.С. Нарада при 

директорі 

 

Лютий 
Класно-узагальнювальний 

контроль у 9-х класах 

Рівень навчальних 

досягнень учнів 

Класно-

узагальнюючий 

Контрольні 

роботи 

Демчук Л.С. Довідка, 

нарада при 

директорі 

Вивчення системи роботи  

Гончарук Н.І. 

Виявити динаміку 

професійного росту 

вчителя 

Адміністративний Відвідування 

уроків 

співбесіда 

Атаманчук С.І. Наказ 

Вивчення системи роботи  

Васянович В.А.. 

Виявити динаміку 

професійного росту 

вчителя 

Адміністративний Відвідування 

уроків 

співбесіда 

Яненко Ю.П. Наказ 

Стан викладання предмету 

«Захист Вітчизни» 

Формування ключових 

компетентностей  

учнів 

Узагальнюючий Відвідування 

уроків 

співбесіда 

Демчук Л.С.. Наказ 

 

 



 

 

Березень 
 
Класно-узагальнювальний 

контроль у 11-х класах 

Виявити рівень 

засвоєння 

основного матеріалу 

Моніторинг 

(проміжний) 

Контроль 

роботи 

Атаманчук С.І. Довідка 

Перевірка класних журналів Вивчення стану 

виконання програми, 

об’єктивність 

виставлення 

підсумкових оцінок  

Поточний Перегляд 

журналів 

Демчук Л.С. Довідка 

Контроль за веденням 

щоденників (повторна 

перевірка)  

Перевірка ведення 

щоденників і контроль 

за ними 

Повторний Вибірково по 

класах 

Яненко Ю.П. Довідка 

 

 

Квітень  
Стан підготовки учнів9-х, 

11-х  до ДПА,ЗНО 

Виявити рівень 

навченості учнів 

Поточний Відвідування 

уроків, тестування 

Демчук Л.С. 

Атаманчук С.І. 

Довідка 

Раціональне використання 

варіативної частини 

навчальних планів 

Виконання програм 

курсів, факультативів 

Персональний  Бесіди, аналіз 

документації 

Демчук Л.С. 

Атаманчук С.І. 

Наказ, 

нарада при 

директорі 

Стан викладання географії 

та природознавства 

 

Формування в учнів 

ключової компетен-

тності «Уміння вчи-

тися» відповідно до 

вимог державних 

освітніх стандартів 

Узагальнюючий Відвідування уроків 

співбесіда 

Атаманчук С.І. Наказ 

 
 



ПЛАН ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК  

ВЕРЕСЕНЬ 

Зміст контролю  Мета перевірки Вид контролю Метод  Хто проводить Де 

заслуховуються 

питання 

Організація роботи 

ГПД 

Виконання 

нормативних  

документів 

Поточний Робота з 

документацією 

Заступник з НВР Наказ  

Аналіз календарних 

планів роботи 

Координація Поточний Робота з 

документацією 

Заступник з НВР Нарада 

Виконання єдиних 

вимог до ведення 

зошитів, 

оформлення 

журналів, роботи за 

освітніми 

програмами, 

особових справ учнів. 

Ввідний 

інструктаж 

Попереджувальний Вибіркова 

перевірка 

Заступник з НВР Нарада 

Організація початку 

навчального року 

Координація, 

перевірка виконання 

нормативних вимог  

Поточний Перевірка 

журналів, 

календарного 

планування, 

особових справ, 

складання 

розкладу 

Заступник з НВР Накази. 

 

 

 

 



ЖОВТЕНЬ 

Вивчення стану 

адаптивності 

першокласників 

Аналіз створення 

сприятливого 

середовища для 

адаптації дитини, 

Виявлення 

дезадаптованих 

дітей 

Діагностичний Моніторінг Заступник з НВР, 

психологічна служба 

Нарада 

Перевірка стану 

ведення  робочих 

зошитів з 

української мови і 

математики  

Визначення якості 

роботи вчителя із 

зошитами 

Адміністративний Перевірка зошитів 

учнів 

Директор,заступник 

з НВР 

Довідка  

Підготовка до 

атестації 

вчителів 

Стан 

документації 

Поточний Відвідування 

уроків,підготовка 

до пед. виставки 

Заступник з НВР Індивідуальна 

робота з 

вчителями 

Педагогічна 

майстерня 

Обмін досвідом Поточний Педагогічні 

посиденьки 

Заступник з НВР, 

голова МО 

Нарада 

ЛИСТОПАД 

Перевірка ведення 

учнівських щоденників 

Вивчення стану ведення 

щоденників учнями та 

контролю за цим 

вчителів 

Поточний Перевірка 

щоденників 

Заступник з НВР Довідка 

Підготовка до конкурсу 

ім.П.Яцика 

Підвищення рівня 

навченості учнів з 

української мови 

Поточний Олімпіада Заступник з НВР, 

вчителі 

Нарада 

Стан викладання 

предмету «Фізична 

культура» 

Визначення якості 

викладання предмету 

Поточний Відвідування 

уроків 

Заступник з НВР Наказ  

 

 



ГРУДЕНЬ 

Перевірка 

сформованості 

читацької 

компетентності  

Вивити динаміку, 

накреслити шляхи 

корекції 

Попереджувальний Опитування учнів Заступник з НВР, 

вчителі 

Довідка 

Контрольстану 

ЗУН за підсумками 

1 семестру.(3-

4клас) 

Виявити рівень 

ЗУН, перевірити 

міцність знань 

Адміністративний Контрольне 

тестування 

Заступник з НВР Довідка 

Контроль 

виконання 

навчальних програм 

Визначити рівень 

виконання 

Адміністративний Перевірка журналів, 

планування 

Директор, 

заступник з НВР 

Наказ 

СІЧЕНЬ 

Підготовка до 

педради 

Підготовка 

необхідних 

документів 

Поточний Робота з 

документами 

Заступник з НВР Адміністративна 

нарада 

Вивчення системи 

роботи Нагорної 

Ю.В 

Виявити динаміку 

професійного росту 

вчителя 

Адміністративний Відвідування уроків, 

співбесіда 

Директор, 

заступник з НВР 

Наказ 

Стан викладання 

«Основ здоров’я» 

Діяльнісний підхід у 

формування 

здорового способу 

життя 

Узагальнюючий Відвідування уроків Заступник з НВР  Наказ  

Виконання єдиних 

вимог до ведення 

зошитів, 

оформлення 

журналів, перевірка 

особових справ 

Усунення недоліків Поточний Вибіркова перевірка Директор колегіуму Нарада при 

директорі 

ЛЮТИЙ 

Тематична 

перевірка 

Визначення якості 

роботи вчителів 

Поточний Відвідування уроків Директор, 

заступник з НВР 

Нарада при 

директорі 



індивідуальної, 

диференційованої 

роботи з учнями на 

уроках 

Контроль за 

веденням робочих 

зошитів 

Аналіз виконання 

єдиних вимог 

Поточний Перегляд зошитів Директор колегіуму Довідка 

БЕРЕЗЕНЬ 

Перевірка ведення 

класних журналів, 

журналів ГПД 

Усунення недоліків. 

Аналіз виконання 

єдиних вимог 

Поточний Відвідування уроків Директор, 

заступник з НВР 

Довідка, нарада при 

директорі 

Вивчення курсів за 

вибором(2-3 кл.) 

Аналіз стану 

викладання 

Поточний Перегляд зошитів Директор колегіуму Довідка 

КВІТЕНЬ 

Підготовка до ДПА Аналіз стану 

виконання  

Поточний Аналіз 

документації,підготовки 

завдань  

Директор, 

заступник з НВР 

Нарада при 

директорі 

Контроль за 

веденням 

друкованих робочих 

зошитів 

Аналіз робіт та 

перевірок 

вчителями 

Поточний Перегляд зошитів Заступник з НВР Довідка 

ТРАВЕНЬ 

Контроль за 

виконанням 

проведення 

навчальних 

екскурсій. 

Вивчення стану 

проведення 

Поточний Перегляд записів у 

журналах 

Заступник з НВР Наказ 

 

 

 



V. Робота з підвищення педагогічного, методичного,  

професійного та фахового рівня педагогічних працівників. 
 

1. Структура методичної роботи колегіуму 

      Діяльність методичної роботи колегіуму спрямована на підвищення рівня 

професійної майстерності викладачів, активізацію педагогічних досліджень, 

збільшення кількості і покращення якості науково-методичних розробок. 
 

Структура методичної служби: 

          - педагогічна рада; 

          - методична рада; 

          - методичний кабінет; 

          - методичні об’єднання 

          - інформаційна і психологічна служби. 
 

              Завдання методичної служби: 

          - кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного 

процесу; 

          - створення організаційних  умов для безперервного вдосконалення 

фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників; 

          - проведення  системних методичних заходів, спрямованих на розвиток 

творчих можливостей педагогів, виявлення ППД та участь у його вивченні, 

узагальненні та впровадженні; 

          - вивчення  та впровадження в практику нових освітніх технологій та 

систем.     
 

     2. Організація роботи шкільних методичних об’єднань. 
 

     МО  вчителів початкових класів. 

Керівник МО – Кучер О.М. 
 

     Інтегроване  МО вчителів суспільно-природничого циклу  

Керівник МО – Будзинська Т.Р. 
 

     МО вчителів математики і фізики. 

Керівник МО – Каленський В.С. 
 

 

     МО вчителів іноземної мови. 

Керівник МО – Кравець Т.М. 
 

     МО вчителів філології. 

Керівник МО – Кобилинська І.М. 
 

     МО вчителів фізкультури та ДПЮ. 

Керівник МО – Мороз С.Є 
 

    Інтегроване  МО вчителів  естетичного циклу 

Керівник МО – Чистова С.Ф. 
 

     МО класних керівників. 

Керівник МО – Яненко Ю.П. 
 

     3. призначити керівниками та продовжити    роботу творчих груп 

    «Формування навичок критичного мислення на уроках української мови та 

літератури»                                    (Керівник Степанчук К.М.) 

     «Наступність і перспективність у навчальній діяльності учнів 4-5х класів» 

                                                                           (Керівник  Грищенко Т.В.). 

      «Формування  компетентної особистості шляхом реалізації діяльнісного 

підходу  ( Керівник Кобилинська І.М.) 



 

       4. Провести атестацію педагогічних працівників , проаналізувати їх 

педагогічну діяльність, громадську  активність, професійну позицію. 

Степанчук КМ. 

Васянович В.А. 

Яненко Ю.П. 

Гончарук Н.І. 

Павлову  О.В. 

Нагорну Ю.В. 

Скаковську О.В. 

учителя української мови та літератури 

учителя   англійської мови 

учителя німецької мови 

учителя зарубіжної літератури 

практичного психолога 

учителя початкових класів 

педагога-організатора 

 

5. Забезпечити проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації 

Гончарук Н.І.                      учитель зарубіжної літератури          ІІ категорія 

Сахарова О.М.                    учитель хімії та біології                      вища категорія 

Башинська О.М.                  учитель біології                                   вища категорія 

Кравець Т.М.                       учитель англійської мови                   І категорія 

Каськевич Т.І.                     учитель початкових класів                 вища категорія 

                                                                                                       «старший учитель        

 6. Провести індивідуальні  бесіди з вчителями: 
 

          - складання тематичних та поурочних планів                 (вересень) 

          - індивідуальна робота з учнями                                       (жовтень)                                                                                                                  

          - методика і технологія аналізу уроку                             (грудень) 

          - тиждень педагогічної майстерності                            (лютий) 
           

7.      Провести засідання педагогічної ради. 

 

       1.Аналіз роботи колегіуму за 

2017-2018 навчальний рік та план 

роботи на 2018-2019 навчальний рік 

серпень Демчук Л.С. 

       2.Формування компетентної 

особистості школяра в контексті 

Концепції нової української школи  

листопад Атаманчук С.І. 

       3.Формування успішного 

освітнього середовища в Новій 

українській школі 

січень Кучер О.М. 

      4.Виховання дітей та учнівської 

молоді в умовах нових стандартів 

освіти 

 

березень 

 

Яненко Ю.П. 

 

 



VI. Наради при  директорі 

Вересень 

№ Тематика засідань Відповідальний 

1. Про режим роботи колегіуму в 2018/2019 навчальному році Демчук Л.С. 

2. Організований початок навчального року  Атаманчук С.І. 

3. Підсумки проведення Всеукраїнського рейду «Урок» Яненко Ю.П. 

4. Результати перевірки техніки безпеки в навчальних 

кабінетах, майстернях, спортивній залі та на майданчику 

Демчук Л.С. 

5.  Про заходи щодо охорони та зміцнення здоров’я учнів та 

організації медичного супроводу навчально- виховного 

процесу, організація роботи закладу з охорони праці 

Демчук Л.С. 

6. Організація харчування учнів Яненко Ю.П. 

7. Організація чергувань класів та вчителів Яненко Ю.П. 

8. Організація роботи груп продовженого дня Кучер О.М. 

9. Організація гурткової роботи 

 

Яненко Ю.П. 

10. Організація участі учнів колегіуму в масових заходах з 

дитячої творчості в 2018-2019 навчальному році 

серед загальноосвітніх навчально-виховних закладів міста 

Яненко Ю.П. 

11. Вимоги до ведення шкільної документації. Демчук Л.С. 

 

Жовтень  

№ Тематика засідань Відповідальний 

1. Робота з обдарованими дітьми, підготовка до участі у 

Всеукраїнській олімпіаді з базових дисциплін» 

Демчук Л.С. 

2. Виконання єдиних вимог до ведення шкільної  документації 

(журнали, особові справи, щоденники) 

Демчук Л.С. 

3 Підготовка навчального закладу до роботи в зимовий період Солом’янчук 

А.П. 

4 Соціальний захист дітей-сиріт та дітей пільгових категорій Яненко Ю.П. 

5. Результати працевлаштування учнів 9,11-х класів Яненко Ю.Р. 

6. Стан профілактичної роботи з запобігання бездоглядності та 

правопорушенням учнів 

 

Яненко Ю.П. 

7. Про організацію роботи з обдарованими учнями. Войтенко Д.А. 

 

 

 



 

Листопад  

№ Тематика засідань Відповідальний 

1. Проведення атестації педагогічних працівників.  Умови 

присвоєння кваліфікаційних категорій.  Рекомендації по 

підготовці  творчого звіту 

Демчук Л.С. 

2. Ефективність роботи ГПД , вплив занять ГПД на зростання 

якості ЗНУ  та їхній інтелектуальний розвиток 

Кучер О.М. 

3 Запобігання дитячому та виробничому травматизму 

 

Яненко Ю.П. 

4 Забезпечення шкільною формою учнів навчального закладу 

 

Яненко Ю.П. 

5. Підготовка до II етапу олімпіад з базових дисциплін Войтенко Д.А. 

6. Результати перевірки санітарно-гігієнічного режиму 

навчального закладу 

Демчук Л.С. 

7. Відвідування учнями навчального закладу Яненко Ю.П. 

7. Організація роботи учнівської ради  

8. Робота методичних об'єднань вчителів Атаманчук С.І. 

 

Грудень  

№ Тематика засідань Відповідальни

й 

1. Ведення учнями щоденників Демчук Л.С. 

2. Результати перевірки журналів Атаманчук 

С.І. 

 Аналіз навчально-виховної роботи за І півріччя Атаманчук 

С.І. 

3. Виконання планів виховної роботи у І семестрі Яненко Ю.П. 

4. Робота з учнями, які мають початковий рівень знань з 

основних навчальних предметів та обдарованими  учнями 

Войтенко Д.А. 

5. Стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності Яненко Ю.П. 

6. Обсяг домашніх завдань учнів Кучер О.М. 

7. Робота з батьками Демчук Л.С. 

8. Робота методичного об’єднання класних керівників та 

класоводів 

Яненко Ю.П. 

 

 

 



 

Січень  

№ Тематика засідань Відповідальни

й 

1. Аналіз виконання рішень попередніх нарад Демчук Л.С. 

2. Результати вивчення стану викладання навчальних предметів 

у І семестрі 

Атаманчук 

С.І. 

3. Підготовка навчального закладу до організованого початку II 

семестру (аналіз розкладу уроків, факультативів, роботи з 

учнями індивідуальної та екстернатної форм навчання тощо) 

Атаманчук 

С.І. 

4. Організація чергувань учнів та вчителів у II семестрі Яненко Ю.П. 

5. Робота шкільної бібліотеки у І семестрі Демчук Л.С. 

6. Індивідуальна робота з молодими вчителями Атаманчук 

С.І. 

7. Проведення оглядів навчальних кабінетів на предмет 

наявності інструкцій з охорони праці 

Демчук Л.С. 

8. Аналіз травматизму  учнів під час навчально-виховного 

процесу у І семестрі 

Яненко Ю.П. 

9. Аналіз відвідування учнями навчального закладу Яненко Ю.П. 

10. Результати II етапу олімпіад з базових та спеціальних 

дисциплін 

Войтенко Д.А. 

11. Про стан роботи органів учнівського самоврядування Яненко Ю.П. 

 

Лютий  

№ Тематика засідань Відповідальний 

1. Робота з учнями, які виховуються у сім’ях, що опинилися 

в складних життєвих умовах та з учнями «групи ризику» 

Яненко Ю.П. 

2. Результати перевірки ведення класних журналів Войтенко Д.А. 

3. Робота класних керівників, класоводів Яненко Ю.П. 

4. Стан техніки безпеки у спортивній залі навчального 

закладу. 

Демчук Л.С. 

5. Підготовка до педагогічної ради Демчук Л.С. 

6. Про стан навчання учнів предмету математика в 1-4-х 

класах 

Кучер О.М. 

 

 

 



 

Березень  

№ Тематика засідань Відповідальний 

1. Проведення двомісячника з благоустрою території та 

шкільних приміщень 

Демчук Л.С. 

2. Результати контролю за дотриманням Єдиних вимог до 

усного та писемного мовлення під час контрольних робіт 

учнів, проведення перевірки письмових робіт, перевірка 

контрольних зошитів 

Атаманчук С.І. 

3. Організація роботи під час весняних канікул Яненко Ю.П. 

4. Відвідування учнями навчального закладу Яненко Ю.П. 

5. Робота в мікрорайоні колегіуму щодо організованого 

набору дітей до 1-х класів 

Кучер О.М.  

6. Організація роботи з оформлення документів про освіту Войтенко Д.А. 

7. Результати медичного обстеження дітей Демчук Л.С. 

8. Про стан навчання учнів предмету  літературне читання у 

2-4-х класах. 

Кучер О.М. 

 

Квітень  

№ Тематика засідань Відповідальни

й 

1. Дотримання вимог Інструкції про переведення та випуск 

учнів 

Демчук Л.С. 

2. Попередній розподіл навчального навантаження Демчук Л.С. 

3. Про організоване закінчення 2018/2019 навчального року та 

проведення ДПА в 4-х, 9-му та 11-му класах. 

Атаманчук С.І. 

4. Проведення Дня цивільної оборони Демчук Л.С. 

5. Підготовка та проведення Дня довкілля Яненко Ю.П. 

6. Облік проведених інструктажів з техніки безпеки Яненко Ю.П. 

7. Організація роботи з підготовки до державної підсумкової 

атестації 

Демчук Л.С. 

8. Звільнення учнів від державної підсумкової атестації Атаманчук С.І. 

9. Підготовка документів на атестати Войтенко Д.А. 

10

. 

Організація пришкільного мовного табору Яненко Ю.П. 

11

. 

Про підсумки виконання натуральних норм  використання 

енергоносіїв. 

Солом’янчук 

А.П. 

 



Травень  

№ Тематика засідань Відповідальни

й 

1. Відвідування учнями навчального закладу Яненко Ю.П. 

2. Проведення місячника національно-патріотичного виховання Яненко Ю.П. 

 Організація  проведення навчальної практики та екскурсій 

учнями 1-4-х, 5-8-х класів 

Атаманчук С.І. 

3. Запобігання травматизму серед учнів колегіуму під час 

навчальної практики та літньої оздоровчої кампанії 

Яненко Ю.П. 

4. Проведення державної підсумкової атестації Демчук Л.С. 

5. Ефективність науково-методичної роботи в колегіумі Войтенко Д.А. 

6. Підготовка до проведення Днів пам’яті та примирення  Яненко Ю.П. 

7. Виконання річного плану роботи колегіуму Демчук Л.С. 

8. Виконання рішень попередніх нарад Демчук Л.С. 

9. Відвідування учнями навчального закладу Яненко Ю.П. 

10

. 

Про стан техніки читання учнів 1-4-х класів. Кучер О.М. 

11

. 

Про стан роботи щодо профілактики правопорушень серед 

учнів колегіуму 

Яненко Ю.П. 

 

 

 

 

 

 

 



VІІ. Заходи   із   охорони праці, запобігання нещасним випадкам, 

санітарно-гігієнічного   виховання    

 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Проводити наради з питань охорони життя та 

здоров’я учнів. Питання охорони здоров’я та 

життя дітей виносити на педради. 

 

Протягом 

року 

Демчук Л.С. 

2. Організувати викладання курсу «Основи 

здоров’я» 

вересень Атаманчук С.І. 

3. З метою попередження дитячого травматизму 

систематично проводити з учнями колегіуму 

інструктажі та бесіди з правил техніки безпеки 

життєдіяльності. Теми інструктажів заносити до 

класних журналів на відповідну сторінку. 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

класоводи 

4. Організувати роботу гуртка «Рятівник», 

«Здоровим будь!» 

Протягом 

року 

Сахарова О.М. 

Башинська О.М. 

5. У планах роботи в канікулярний час 

передбачити заходи оздоровчого характеру та 

заходи щодо попередження дитячого 

травматизму 

Жовтень, 

березень, 

грудень, 

червень 

Класні керівники, 

класоводи, ЗДВР 

6. На батьківських зборах обговорювати питання 

щодо попередження дитячого травматизму 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

класоводи 

7. Перед проведенням екскурсій, походів 

проводити інструктажі з попередження 

травматизму дітей. Видавати відповідний наказ 

по школі 

Протягом 

року 

ЗДВР 

Класні керівники, 

класоводи 

8. Здійснювати контроль проведення уроків 

фізкультури, хімії, біології, фізики, трудового 

навчання щодо дотримання учнями правил 

техніки безпеки на уроках в кабінетах, 

майстернях, спортивному залі та на 

спортивному майданчику 

Протягом 

року 

Адміністрація 

9. Проводити інструктажі з учнями з техніки 

безпеки при роботі в кабінетах, майстернях, 

спортивному залі та на спортивному 

майданчику; слідкувати за дотриманням дітьми 

заходів безпеки  

Протягом 

року 

Вчителі-

предметники 

10. Залучати до проведення роз’яснювальної 

профілактичної роботи з учнями співробітників 

ДАІ, медичних працівників 

Протягом 

року 

Адміністрація 

11. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог у навчальних приміщеннях, харчоблоці 

 

 

Протягом 

року 

завгосп 



VIII.  Організація професійних консультацій учнів та їх продуктивної праці. 

Профорієнтаційна робота 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

про 

виконання 

1. Вивчити та проаналізувати 

продовження навчання, 

працевлаштування випускників 9, 

11 класів. 

 

До 15.09 ЗДВР  

2. Співпрацювати із центром 

зайнятості з метою 

профілактичних бесід з 

випускниками 9, 11 класів, 

проведення екскурсій до центру 

зайнятості 

Протягом року ЗДВР  

3. Забезпечити виконання заходів з професійного самовизначення школярів: 

3.1. Провести діагностику 

професійних інтересів, 

схильностей, ціннісних 

орієнтацій, готовності до 

професійного самовизначення. 

Протягом року психологічна 

служба 

 

3.2. Здійснювати заходи щодо 

виконання інформаційних 

напрямків: 

- інформація про світ професій; 

- система професійної підготовки, 

навчальні заклади; 

- ринок праці міста, області. 

 

Протягом року ЗДВР, класні 

керівники 

 

3.3. Організувати та провести зустрічі 

учнів 9,10, 11 класів з 

представниками вищих 

навчальних закладів I-IV рівнів 

акредитації. 

 

Протягом року Директор 

колегіуму 

 

3.4. Організувати проведення тижня 

профорієнтації. 

 

березень ЗДВР  

3.5. Організувати участь учнів 9,11 Відповідно до Директор  



класів у проведенні Днів 

відкритих дверей ВУЗів області. 

повідомлень колегіуму 

3.6. Забезпечити проведення 

консультацій:  

- з питань професійного 

самовизначення (учні); 

- з організації системи навчально-

виховної роботи з професійного 

самовизначення учнів (педагоги); 

- з надання допомоги дітям в 

професійному самовизначенні 

(батьки). 

Протягом року Директор 

колегіуму 

 

3.7. Продовжувати роботу щодо 

створення методичного 

комплексу з професійного 

самовизначення школярів: 

- комплексу профдіагностики; 

- комплексу методичних 

рекомендацій з професійного 

самовизначення учнів; 

- інформаційних довідників про 

вищі школи; 

- картотеки літератури; 

-  професіограм. 

Протягом року ЗДВР, 

психологічна 

служба 

 

4. Забезпечити функціонування 

куточку з профорієнтації. 

Протягом року Бібліотекар 

колегіуму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX.  Заходи по педагогізації  батьків 

 

   Загальноколегіальні організаційні заходи 

 

Заходи Термін 

виконання  

Відповідальний Примітка 

1. 1.Загальноколегіальна  конференція: 

а) Підсумки роботи колегіуму за 2017-

2018 н.р. Завдання колегіуму на 2018-

2019.н.р. 

б) про роботу колегіальної ради; 

( звіт голови Ради колегіуму) 

в) обговорення питань життя 

колегіуму та навчально-виховного 

процесу. 

 

31.06 

 

 

31.06 

 

01.09 

 

 

Директор 

колегіуму 

 

 

 

2. Індивідуальне консультування 

батьків адміністрацією колегіуму, 

соціально-психологічною службою, 

представниками правоохоронних 

органів. 

протягом 

року 

Адміністрація  

3. Педагогізація батьків у класах, 

проведення батьківських зборів. 

протягом 

року 

ЗДВР, класні 

керівники, 

класоводи 

 

                          

 Педагогічний університет для батьків  

        Орієнтовні питання для всіх класів на батьківських зборах: 

 

      

Семестр 

                          Вересень                              Листопад 

   І  

семестр 

1. Вибори батьківського активу. 

2. Питання режиму дня і харчування 

учнів. 

3. Що повинен знати та уміти учень на 

кінець року з усіх предметів 

базового компоненту. 

4. Про бережливе  ставлення до 

шкільного майна. 

5. Організація індивідуального 

навчання. 

6. Реалізація програм у галузі освіти. 

1. Критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 

2. Охорона життя,здоров’я  дітей  

та безпека життєдіяльності у 

школі та поза школою. 

Відповідальність колегіуму і 

сім’ї. 

3. Реалізація програм у галузі 

освіти. 

 

Семестр         Лютий       Травень 



  ІІ  

семестр 

1. Роль сім’ї у патріотичному 

вихованні і становленні 

особистості. 

2. Огляд основних документів, що 

регламентують сімейне виховання. 

3. Реалізація програм у галузі освіти. 

1. Охорона життя, здоров’я  дітей  

та безпека життєдіяльності під 

час літніх канікул. Організація 

літнього відпочинку. 

2. Підготовка до закінчення 

навчального року. 

3. Організація індивідуального 

навчання. 

 

Семестр Клас Вересень Листопад 

 І 

семестр 

1-2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

   

   7 

 

 

8 

 

 

 9-10 

 

  11 

 

 

 

 

 

 

11 

Особиста гігієна. Організація 

роботи і відпочинку дітей 

вдома. 

Як виховувати у дітей гарні 

почуття. 

 

Роль батьків у створенні 

позитивної мотивації у 

навчанні дітей. 

Як попередити можливе 

погіршення успішності 

дитини. 

Рівні відношення в сім’ї – 

запорука нормального 

розвитку дитини. 

Правильна організація 

навчання дітей у сім’ї. 

 

Бережіть нервову систему 

дитини. 

 

Правова відповідальність 

батьків і неповнолітніх. 

Забезпечення випускників 

документами про базову 

загальну середню освіту. 

Задачі батьків в успішній 

підготовці дітей до закінчення 

колегіуму. 

  

Проведення зовнішнього 

Як допомагати 

першокласникові. 

 

Вікові особливості дітей 

молодшого шкільного віку. 

 

Особиста гігієна школяра і 

загартування. 

 

Особливості психології дитини 

середнього шкільного віку. 

Пам’ять та її розвиток. 

Взаємозв’язок батьків з 

учителями-предметниками. 

Морально-етичне виховання в 

сім’ї. 

 

 

Роль родини в правильному 

професійному самовизначенні 

учнів. 

Права і обов’язки 

старшокласників. 

 Права і обов’язки батьків. 

Роль родини в підготовці 

школярів до вибору професії 

 



    незалежного оцінювання-

2016.Участь учнів у 

зовнішньому незалежному 

оцінюванні-2016.  

 ІІ 

семестр 

Клас                 Лютий                   Травень 

 1 

 

2 

 

 

3-4 

 

 

 

5 

 

6 

7 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

Проблема вибору друзів. 

Взаємостосунки в класі. 

Самостійне домашнє читання 

дітей. 

 

Трудове виховання дітей в 

сім’ї. 

 

 

Спільні вимоги дорослих у 

ставленні до дітей. 

Правове виховання в сім’ї. 

Складові частини виховання. 

Як уникнути конфліктів у 

сім’ї. 

 

Особливості психології 

підлітка.  

Що таке батьківський 

авторитет. 

Статеве виховання. 

 

 

Роль сім’ї у виборі 

майбутньої професії дитини. 

Психологічна підготовка 

учнів до проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Самообслуговування дитини в 

школі і вдома. 

Роль особистого прикладу 

батьків у вихованні дитини. 

 

Особливості навчання у 

середніх класах. Зустрічі з 

майбутніми класними 

керівниками. 

Роль праці і творчості в 

розвитку розумових здібностей 

дітей. 

Спілкування дорослих і дітей у 

родині. 

Естетика поведінки і побуту 

школярів. 

Батьківська   етика. 

Роль спілкування в сім’ї. 

Психологічна підготовка учнів 

до державної підсумкової 

атестації  

Культура взаємостосунків у 

сім’ї – модель для майбутнього 

сімейного життя. 

Зустріч з учителями  

предметниками. 

Ознайомлення з правилами 

проведення державної 

підсумкової атестації. 

 



 
Шкільна документація. 

 
Питання контролю 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Форма 

узагальнення 
Календарно-тематичне 

вчителів-предметників. 

+ 

НВР 

   + 

НВР 

     Довідка. 

Робота факультативів.    + 

Д 

    + 

НВР 

 Наказ по 

колегіуму 

Особові справи учнів. + 

Кл. кр 

        + 

Кл. кр 

 

Стан ведення класних 

журналів. 

+ 

НВР 

  + 

НВР 

  + 

НВР 

  + 

НВР 

Наказ по 

колегіуму. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Учень. 

 
Питання контролю 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Форма узагальнення 

Бездоглядність і стан 

правопорушень. 

+         + Нарада при директорі. 

Відвідування учнями 

колегіуму 

+ + + + + + + + + + Сигнальна книга. 

Робота  ГПД. 

 

+   +    +   Наказ по колегіуму 

Ведення зошитів, 

щоденників. 

 +    +     Наказ по колегіуму 

Обсяг домашніх 

завдань. 

  +     +   Нарада при директорі. 

Забезпечення учнів 

підручниками. 

+   +       Нарада при директорі. 

Харчування учнів. 

 

+    +      Нарада при директорі. 

Рух учнів колегіуму 

 

+    +     + Книга руху учнів. 

Списки дітей 

мікрорайону. 

+         + Списки учнів. 

Техніка читання учнів 

ІІІ-ІV класів. 

   +     +  Наказ по колегіуму 

Проведення ДПА. 

 

       + +  Наказ по колегіуму 

Індивідуальна робота з 

учнями. 

+  +     +   Нарада при директорі.. 

 

 

 

 

 

 



 

Методична робота. 

 
Питання контролю 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Форма 

узагальнення 
Аналіз планів роботи МО. +         + Довідка на 

засіданні МО. 

Тематичний облік 

досягнень учнів. 

  +     +   Довідка, нарада 

при директорі. 

Виконання навчальних 

програм. 

   +     +  Наказ по 

колегіуму 

Підвищення кваліфікації 

вчителів. 

+          Заявка в 

міськво. 

Вивчення системи 

роботи вчителів. 

  +  + +     Наказ по 

колегіуму 

Атестація вчителів. 

 

+ +     +    Наказ по 

колегіуму 

Підготовка до ДПА.        + +  Довідка, нарада 

при директорі. 

Проведення ДПА. 

 

        + + Наказ по 

колегіуму 

 

 

   

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 


	Найвищим виконавчим органом учнівського самоврядування, робота якого була спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей,  був Колегіальний парламент, до якого, в свою чергу, входило 6 міністерств.
	Саме цей принцип розподілу обов’язків дозволив урізноманітнити і конкретизувати функції самоврядування, даючи можливість кожному учневі  знайти саме свою справу, яка йому ближча за інтересами, здібностями  і нахилами.
	Колегіальний парламент КМК (відповідно до типового положення про органи учнівського самоврядування) включав у себе наступні міністерства:
	Протягом 2017-2018 н.р., Колегіальний парламент працював іноді не досить злагоджено та відповідально. Проте, більшість учнів була залучена до організації колективних творчих справ, навчаючись бути ініціативними, відстоювати власну думку, формувати акт...
	Серед завдань Колегіального парламенту на 2018-2019 навчальний рік:

