
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни 

Етика педагогічної взаємодії в інклюзивному середовищі  

Групи 14-змдіо, 17змдіоЛуб 
Гребенюк Тетяна Миколаївна 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

01.04.2020 17.00-18.40 Лекція Тема. Етика педагогічної 

взаємодії та її складові. 

Зміст теми 

1. Визначення понять 

«педагогічна етика» та 

«педагогічна взаємодія».  

2. Змістові структурні 

компоненти педагогічної 

етики (моральна свідомість, 

моральна діяльність і 

моральні відносини) та їх 

характеристика.  

3. Загальні та специфічні 

функції педагогічної моралі.  

4. Теоретичні та практичні 

завдання етики педагогічної 

взаємодії.  

5. Основні категорії етики 

педагогічної взаємодії в 

умовах інклюзивної освіти. 

1. Зайти на електронну пошту 

опрацювати вислані викладачем 

матеріали. 

2. У визначений час задати запитання 

викладачеві. 

3. Виконати завдання та надіслати на 

електронну адресу викладача: 

tania762008@ukr.net 

1) Короткий конспект за змістом теми. 

2) Підготувати текст доповіді на 

тему: «Інклюзивне середовище- його  

позивні та негативні сторони для 

формування особистості з особливими 

освітніми потребами». 
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04.04.2020 9.30-10.50 Лекція Тема. Взаємодія працівників 

психологічної служби та 

педагогічних працівників 

закладу освіти, які надають 

психолого-педагогічні та 

корекційно-розвиткові 

послуги дитині з особливими 

освітніми потребами.  

Зміст теми 

1. Педагогічна етика в 

організації роботи команди 

фахівців закладу освіти.  

2. Умови ефективності роботи 

команди.  

3. Основні принципи етики 

педагогічної взаємодії 

фахівців.  

4. Особливості налагодження 

співпраці фахівців 

індивідуального супроводу 

дитини з особливими 

освітніми потребами 

(встановлення ефективних 

способів комунікації; 

забезпечення інформування 

асистентів вчителів 

(вихователів); моделювання 

спільних базових 

1. Зайти на електронну пошту та 

опрацювати вислані викладачем 

матеріали. 

2. У визначений час задати запитання 

викладачеві. 

3. Виконати завдання та надіслати 

на електронну адресу викладача: 

tania762008@ukr.net 

1.) Короткий конспект за змістом 

теми. 

2.) Підготувати текст доповіді на 

одну із запропонованих тем:  

1. Характеристика методів навчання у 

співпраці. 2. Кооперативне навчаннях. 

3. Оптимізація навчальної співпраці у 

групах. 4. Взаємопідтримка у 

навчанні. 
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поведінкових стратегій; 

участь у робочих зустрічах та 

заходах з підвищення 

кваліфікації; конференції з 

батьками; засідання (наради) 

персоналу; формування 

ефективних стосунків; 

контроль та оцінювання; 

делегування завдань 

асистентам). 

04.04.2020 11.00-12.30 Семінарські Тема: Основи етики 

педагогічної взаємодії 

 

1. У визначений час задати запитання 

викладачеві. 

2. Виконати завдання та надіслати на 

електронну адресу викладача: 

tania762008@ukr.net  

1). Дати коротку характеристику 

типам педагогічної взаємодії та 

визначити, які з них є найбільш 

дієвими та найбільш вразливими в 

умовах інклюзивної освіти. 

2). Які на Вашу думку мають бути 

соціально-психологічні риси команди 

супроводу дитини з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивного навчання. 

3). Розробити розгорнутий план-

конспект проведення бесіди або 

тренінг для батьків на тему: «З нового 

року нашу групу відвідуватиме 

дитина з особливими освітніми 

потребами».  

4). Розробити план проведення 

 



ділової гри для дітей інклюзивної 

групи на тему: «Взаємопідтримка у 

навчанні».  

 
 


