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Діана Загребельна 

 
ГОТОВНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ  

ДО ЗАДОВОЛЬНЕННЯ ОСОБЛИВИХ ПОТРЕБ УЧНІВ  
З ДИСЛЕКСІЄЮ 

 

Вчителі іноземних мов оцінюють свою готовність до задоволення 
особливих освітніх потреб та включення учнів із дислексією у 

загальноосвітніх школах як досить низьку. Конструкт готовності вчителя 
іноземної мови до включення учнів з дислексією складається з двох 

основних компонентів: 

− знання про дислексію та самоефективність у застосуванні 
інклюзивних методів навчання з учнями з дислексією; 

− відношення до інклюзії [1, с. 12]. 
Переконання вчителів щодо їхньої готовності до інклюзії учнів з 

дислексією можуть змінюватись в залежності від рівня школи, в якій вони 
працюють, а також від типу та наявного досвіду викладання з учнями з 

дислексією. Вчителі іноземних мов висловлюють свою стурбованість 
відсутністю необхідних знань та навичок для створення інклюзивного 

середовища навчання, диференціації та адаптації підходу до викладання 
для задоволення особливих освітніх потреб учнів із дислексією [2, с.  132]. 

Це, у свою чергу, може негативно вплинути на бажання і здатність 
вчителів застосовувати інклюзивну практику на своїх уроках [3, с. 3]. Вони 
стверджують, що часто стикаються з труднощами та проблемами при 

диференціації навчання, диверсифікації та коригуванні методів викла -
дання, завдань та способів подання чи оцінки. 

Самоефективність вчителів тісно пов’язана з їхньою практикою 
викладання. Більш висока ефективність інклюзивного викладання, як 

правило, виявляється у здатності створювати сприятливе середовище, в 
якому враховуються різні потреби у навчанні, стилі навчання та 
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здібностях. Самоефективність викладачів щодо застосування стратегій 

інклюзивного навчання, як правило, низька [4, с. 32]. 
Результати досліджень підтверджують, що, як і фонові знання, 

переконання у самоефективності вчителя може бути підкріплені його 
підготовкою. Насправді, належна підготовка вчителів може мати потужний 
ефект у плані підвищення самоефективності у створенні інклюзивного 
навчального середовища, у плані зменшення занепокоєння вчителів, і 
навіть розвитку позитивного ставлення до інклюзії і дислексії [5, с. 370]. 
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БАТЬКІВСЬКО-ВИХОВАТЕЛЬСЬКА ВЗАЄМОДІЯ  
ЯК ЧИННИК ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Заклад дошкільної освіти – перший ланцюжок у системі освіти, 
суспільного виховання дитини, ефективність якого значною мірою 
визначають взаємини між вихователями і батьками. Нині, традиційна 
система роботи з батьками в закладі дошкільної освіти не дає змоги 
повною мірою актуалізувати педагогічний потенціал родини, не створює 
атмосферу спільності інтересів, нерідко застосовує застарілі малоефек-
тивні форми роботи з сім’єю. Разом з тим і самі батьки, не володіючи 
достатньою мірою знаннями щодо специфіки науково доцільного 
виховання, вікових та індивідуальних особливостей дитини, досить часто 
здійснюють процес виховання інтуїтивно і хаотично. 

Саме тому існує потреба у свідомій і відповідальній співпраці 
батьків та вихователів закладів дошкільної освіти, що дозволяє 
забезпечити неперервність виховних впливів та створити сприятливі умови 


