
План проведення педагогічних рад  

у комунальному закладі «Черкаський навчально-реабілітаційний центр  

«Країна добра Черкаської обласної ради»  

на 2019-2020 н.р. 

 

 

Серпень 2019 

«Організація освітнього процесу в Центрі у 2019-2020 навчальному 

році. Обговорення та затвердження річного плану роботи Центру»  

План: 

1. Обговорення матеріалів серпневих конференцій педагогічних працівників області і міста на тему 

«Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2018-2019 

навчальному році, завдання на 2019-2020 навчальний рік»  

2. Обговорення та затвердження освітньої програми закладу на 2019-2020 навчальний рік. 

3. Обговорення та затвердження річного плану роботи Центру у 2019-2020 н.р. 

3.1. Методична робота закладу. Система роботи над методичною темою Центру. 

 3.2. Організація корекційно-розвиткової роботи. План роботи реабілітаційного відділення 

Центру. 

 3.3. Організація виховної роботи в Центрі.  

 3.4. План роботи психологічної служби.  

4. Про виконання закону України «Про загальну середню освіту» щодо охоплення навчанням дітей. 

5. Про впровадження Державного стандарту початкової освіти 2018 року у 2 класах та Державного 

стандарту базової загальної середньої освіти для дітей з особливими потребами у 10-х класах. 

Оцінювання учнів 1-5 класів.  

6. Різне. 

6.1. Про структуру 2019-2020 навчального року.  

6.2. Погодження режиму роботи вихователів  

6.3. Про комплектування виховних груп  

6.4. Зарахування учнів першого класу та вихованців дошкільного підрозділу до Центру.  

6.5. Про організацію навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 1-4, 5-11 класів протягом 

навчального року.  

6.6. Про вимоги до календарно-тематичного планування, планів роботи класних керівників, 

вихователів, поурочних планів педагогів Центру. 

6.7. Про довідки про пропуск вихованців та учнів Центру. 

6.8. Про результати роботи з батьками щодо проходження медичного обстеження учнів та допуск 

до занять фізичної культури відповідно до визначених груп здоров’я.  

6.9. Про виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». 

6.10. Оцінювання навчальних досягнень учнів факультативних і додаткових занять у 2019-2020 н.р.  

6.11. Планування роботи об’єкта цивільного захисту. Обговорення завдань на 2019-2020 навчальний 

рік.  

 

Жовтень 2019 

«Забезпечення наступності і неперервності в освітньому процесі як фактор підвищення якості 

освіти в умовах освітнього закладу для дітей з особливими освітніми потребами» 

План: 

1. Про виконання рішень попередньої педради.  

2. Навчально-реабілітаційний центр в умовах реформування освіти: виклики сьогодення. Система 

роботи із забезпечення наступності і неперервності освітнього процесу.  

3. Проектна діяльність як один із методів забезпечення неперервності та підвищення якості 

освітнього процесу для дітей з порушеннями слуху та мовлення. 

4. «Трикутник партнерства» як необхідна умова неперервності освітнього процесу. Практичне 

заняття: робота в групах.  

5. Батьки і діти – новий зміст, проблеми і стосунки. Практикум.  

Різне. 

1. Стан захворюваності вихованців Центру. Щеплення. 

 

 



Грудень 2019  

«Розвиток емоційного інтелекту як умова зміцнення здоров’язбережувального середовища 

навчально-реабілітаційного центру» 

План: 

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради. 

2. Роль емоційного інтелекту в процесі соціального становлення учня. 

3. Ігрова діяльність як засіб розвитку емоційного інтелекту особистості. 

4. Казкотерапія як метод розвитку емоційного інтелекту у навчанні. 

5. Вплив емоційного компоненту на ефективність навчання дітей з порушеннями слуху та 

мовлення. 

6. Психофізіологічний тренінг «Емоційна компетентність сучасного педагога» 

7. Медитативно-релаксаційні вправи. Практикум 

8. Різне. 

8.1.  Про стан відвідування вихованців Центру. 

8.2. Виконання навчальних програм та рівень навчальних досягнень учнів за І семестр 2019-2020 

н.р. 

8.3. Аналіз корекційно-розвиткової роботи у Центрі. Наказ. 

8.4. Стан ігрової діяльності в дошкільному підрозділі. Наказ. 

8.5. Стан викладання та рівень навчальних досягнень з громадянської освіти (правознавство, 

економіка, людина і світ). Наказ. 

8.6. Дотримання правил пожежної безпеки в Центрі. 

8.7. Соціально-психологічні проблеми насильства в сучасному світі. 

 

Березень 2020 

«Про підсумки роботи педагогічного колективу над реалізацією науково-методичної 

проблеми: «Удосконалення форм і методів навчання і виховання дітей з порушеннями  

психофізичного розвитку на засадах здоров'язберігаючих технологій, спрямованих на розвиток 

життєвих компетенцій у сучасному світі» 

План: 

1. Здоров’язбережувальна компетентність учня з особливими освітніми потребами та шляхи її 

формування. Інтерактивна вправа «Мозаїка»: задачі, що ставлять перед собою вчитель, учень і батьки з 

питань здоровʼязбереження. Робота в групах. 

2. Робота «Школи сприяння здоровʼю». Практичний блок. Робота в малих групах «Брейнстормінг»: 

«Зров’язберігаючі технології, форми і методи в освітньому процесі». 

3. Моніторингове дослідження щодо визначення стану здоров’я здобувачів освіти Центру. 

Практичне завдання: анкетування для вчителів. 

4. Вправи на гармонізацію півкуль головного мозку. Майстер клас вчителів середньої школи.   

5. Вправа «Методи і прийоми до уроку з позиції здоров’язбереження». Кейс-метод. 

6. Вибір і затвердження методичної проблеми Центру на 2020-2025 роки. Техніка прийняття 

рішень: метод «6 капелюхів». 

 

Травень 2020 

«Підсумки роботи Центру за 2019-2020 навчальний рік. Переведення учнів до наступних 

класів та комплектування дошкільних груп» 

План: 

1. Виконання рішень попередньої педради   

2. Про результати дистанційного навчання під час карантину, спричиненого коранавірусом COVID-

19. 

3. Переведення учнів 1-10-х класів до наступних класів. Видача документів про загальну середню 

освіту. 

4. Комплектування дошкільних груп. 

5. Аналіз освітнього процесу у Центрі у 2019-2020 н.р.   

6. Аналіз методичної роботи в Центрі у 2019-2020 н.р. та завдання на наступний навчальний рік. 

Наставництво. Атестація.  

7. Аналіз освітньої роботи у дошкільних групах у 2019-2020 н.р. та завдання на наступний  

навчальний рік.  



8. Аналіз роботи психологічної служби за 2019-2020 навчальний рік. Завдання психологічної 

служби на наступний рік.  

9. Аналіз роботи реабілітаційного відділення за 2019-2020 навчальний рік. 

10. Різне 

10.1. Про підсумки проведення роботи з цивільного захисту в закладі у 2019-2020 н.р.  

10.2. Про стан роботи з ведення внутрішньошкільної документації: 

 Виконання навчальних програм;  

 Ведення класних журналів, журналів вихователів 1-12 класів та вчителів корекційно-

відновлювальної роботи; 

 Ведення особових справ. 

10.3. Про підсумки роботи Центру щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму у 

2019-2020 н.р. 
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