
План проведення педагогічних рад  

у комунальному закладі «Черкаський навчально-реабілітаційний центр  

«Країна добра Черкаської обласної ради»  

на 2020-2021 н.р. 

 

 

Серпень 2020 

«Організація освітнього процесу в Центрі у 2020-2021 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 2019-2020 

навчальному році, завдання на 2020-2021 навчальний рік»  

2. Обговорення та затвердження освітньої програми закладу на 2020-2021 навчальний рік. 

3. Обговорення та затвердження річного плану роботи Центру у 2020-2021 н.р.                     

 3.1. Методична робота Центру. 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 впровадження Державного стандарту початкової освіти у 3 класах та Державного стандарту 

базової загальної середньої освіти для дітей з особливими потребами в 11-х класах. Оцінювання учнів 1-

5 класів.  

5. Про затвердження Тимчасового порядку організації освітнього процесу у Центрі на період 

карантину в звʼязку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)  

6. Про організацію освітнього процесу у Центрі з використанням технологій змішаного навчання на 

період адаптивного карантину  

7. Про затвердження Положення про інтернат Центру.  

8. Про затвердження Положення про Центр раннього втручання та розвитку «Щасливий малюк».  

9. Різне. 

9.1. Про структуру 2020-2021 навчального року.  

9.2. Погодження режиму роботи вихователів.  

9.3. Про комплектування виховних груп  

9.4. Зарахування учнів перших класів, новоприбулих учнів та вихованців дошкільного підрозділу 

до Центру.  

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

протягом  навчального року.  

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

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

9.7. Про впровадження заходів щодо виконання Обласної цільової соціальної програми 

підтримки сім’ї до 2024 року. 

9.8. Оцінювання навчальних досягнень учнів факультативних і додаткових занять у 2020-2021 

н.р.  

9.9. Планування роботи об’єкта цивільного захисту. Обговорення завдань на 2020-2021 

навчальний рік.  

 

Жовтень 2020 

«Впровадження новітніх інформаційно-цифрових технологій в освітній процес, як необхідна умова 

роботи під час дистанційної та змішаної форм навчання. Проект реалізації науково-методичної 

проблеми на 2020-2025 роки» 

План: 
1. Про виконання  рішень попередньої педради.  

2. Інформаційно-цифрова компетентність педагога як необхідний складник сучасного освітнього 

процесу в умовах дитсанційної та змішаної форм навчання. Ознайомлення з Положенням про 

дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 08.09.2020 №1115)  



3. Проект реалізації науково-методичної проблеми Центру «Транзиція. Модуляція освіти дітей з 

особливими освітніми потребами в сучасному інформаційно-цифровому просторі» на 2020-2025 

навчальний рік 

4. Загальні принципи взаємодії учнів, педагогів та батьків під час дистанційної та змішаної форм 

навчання.  

5. Засоби та інструментарій здійснення онлайн та офлайн-комунікації учасників освітнього 

процесу.  

6. Організація дистанційного навчання за допомогою платформи GoogleClassroom для вчителів, 

учнів та їх батьків. Практичний блок.  

7. Різне. 

7.1. Щодо форми навчання здобувачів освіти у Центрі на період з 02.11 до 15.11.2020 року. 

7.2.Як ефективно організувати навчальний процес вдома. Поради психолога.  

7.3.  Щодо планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників Центру у 2020-2021 

навчальному році.  

7.4. Затвердження Порядку визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Центру.  

7.5. Щодо впровадження результатів дисертаційної роботи Шевченка Володимира Миколайовича 

«Розвиток системи спеціальної освіти в Україні та Польщі (XIX – початок XXI століття)»  

 

Грудень 2020  

«Компенсація порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної 

комунікації, що сприятиме включенню дітей з тяжкими порушеннями мовлення до суспільного 

життя» 

План: 

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради. 

2. Створення умов для формування навичок вільної комунікації дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення в Центрі. 

3. Особливості розвитку та підтримки дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку та створення 

умов для формування навичок вільної комунікації в соціумі. Практичні поради. 

4. Інтерактивна гра «Вчимося спілкуватися з дитиною». 

5. Різне. 

5.1. Затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників комунального 

закладу «Черкаський навчально-реабілітаційний центр «Країна добра Черкаської обласної 

ради» на 2021 рік. 

5.2.Про організацію освітнього процесу з 11.01.2021 до 24.01.2021 року в Центрі. 

5.3.Про стан відвідування вихованців Центру. 

5.4.Виконання навчальних програм та рівень навчальних досягнень учнів за І семестр 2020-2021 

н.р. 

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

5.6.Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Центру у 2020 

році. 

5.7.Про виконання Тимчасового порядку організації освітнього процесу у Центрі на період 

карантину в звʼязку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).  

5.8.Стан викладання та рівень навчальних досягнень з основ здоровʼя у 5-10 класах та предмету 

«Захист України» в 11 класі. Наказ. 

5.9.Про внесення змін та затвердження свідоцтв досягнень для учнів 3-С класу. 

 

Березень 2021 

«Особливості застосуванння навчально-дослідницької діяльності в освітньому процесі для 

формування предметних компетенцій учнів з особливими освітніми потребами» 

План: 
1. Про виконання  рішень попередньої педради.  
2. Навчально-дослідницька діяльність як засіб формування творчості учнів з особливими 

освітніми потребами  
3. Пролонгація всеукраїнського проєкту «Навчання в русі» у Центрі. Природна потреба у русі та 

особливості розвитку рухових умінь і навичок дітей з особливими освітніми потребами. Практичний 

блок.  



4. Круглий стіл «Практичне застосування різних видів пошуково-дослідницької діяльності на 

уроках та під час позакласної діяльності». Робота в групах 
5. Психологічні аспекти проєктної діяльності 

Різне. 

6. Про присвоєння педагогічного звання «старший учитель» педагогічним працівникам Центру.  

7. Діти в Інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі.  

8. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії та правознавства. Наказ.  

9. Про впровадження результатів дисертаційного дослідження Литовченко С.В. в освітній процес 

Центру.  

 

Червень 2021 

«Підсумки роботи Центру за 2020-2021 навчальний рік. Переведення учнів до наступних класів та 

комплектування дошкільних груп» 

План: 

1. Виконання рішень попередньої педради   

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

освіту.  

3. Комплектування дошкільних груп.  

4. Аналіз освітнього процесу у Центрі у 2020-2021 н.р.  

5. Аналіз методичної роботи в Центрі у 2020-2021 н.р. та завдання на наступний навчальний рік. 

Наставництво. Атестація.  

6. Аналіз освітньої роботи у дошкільних групах у 2020-2021 н.р. та завдання на наступний  

навчальний рік.  

7. Аналіз роботи психологічної служби за 2020-2021 навчальний рік. Завдання психологічної 

служби на наступний рік.  

8. Аналіз роботи реабілітаційного відділення за 2020-2021 навчальний рік.  

9. Різне 

9.1.  Про нагородження здобувачів освіти Центру на кінець 2020-2021 н.р. ( 

9.2.  Про результати дистанційного навчання під час карантину, спричиненого коранавірусом 

COVID-19. Наказ.  

9.3.  Про соціальний супровід дітей, що проживали в пансіоні Центру у 2020-2021 

навчальному році, на час канікулярного періоду.   

9.4.  Про стан роботи з ведення внутрішньошкільної документації:  

 Виконання навчальних програм;  

 Ведення класних журналів, журналів вихователів 1-11 класів та вчителів корекційно-

відновлювальної роботи; 

 Ведення особових справ. 

9.5. Про роботу щодо забезпечення стійкості здобувачів освіти Центру до шкідливого 

контенту.  

9.6.  Про підсумки роботи педагогічного колективу Центру з попередження ДТП у 2020-2021 

навчальному році.  

9.7.  Про оцінювання навчальних досягнень учнів 3 класів  


