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Кіріспе 

 

Елбасы Н.Назарбаевтың 2014 жылғы «Қазақстан жолы – 2050: Бір 

мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» атты халыққа Жолдауында даму 

мҥмкіндігі шектеулі адамдарға қолдау мен кӛмек кӛрсету мәселесіне 

арнайы тоқталғаны белгілі. Атап кӛрсетсек, «...мҥмкіндігі шектеулі 

азаматтарымызға кӛбірек кӛңіл бӛлу керек. Олар ҥшін Қазақстан кедергісіз 

аймаққа айналуға тиіс. Бізде аз емес, ондай адамдарға қамқорлық 

кӛрсетілуге тиіс – бҧл ӛзіміздің және қоғам алдындағы біздің парызымыз. 

Бҥкіл әлем осымен айналысады» - деген болатын. Бҥгінгі бала – ертеңгі 

азамат. Сол азаматты балабақшадан бастап болашақ ӛмірге бейімдеу, дені 

сау адамдардың арасында ӛздерін жәйлі сезіну ҥшін қолайлы атмосфера 

қалыптастыру – білім беру ҧйымдарының міндеті болып табылады.  

Қоғамда болып жатқан әлеуметтік мәселелер: отбасылық, 

экологиялық, экономикалық дағдарыстар жҥйке жҥйелері бҧзылған, 

әртҥрлі психикалық-физикалық аурулары бар, жас ерекшелігі әртҥрлі 

балалардың кӛбеюіне әкеліп, соқтырып отыр.  

Инклюзивтік білім беруді дамытудағы басты бағыт − дамудағы 

ауытқуларға ерте араласу − жеткіліксіз дамуда. Бҥлдіршін жастағы 

балаларды тҥзету- педагогикалық кӛмекпен қамтудың тӛмендігі дамуында 

ауытқуы бар балаларды оңалтудың тиімділігіне кері әсерін тигізіп отыр.  

Мҥмкіндіктері шектеулі балаларды сҥйемелдеу бойынша 

психологиялық-педагогикалық тҥзету кабинеттерін (ППТК) ашу 

қажеттілігі бірлікті қҧрайды. Психологиялық- педагогикалық тҥзету 

кабинеттерінің ерте және мектеп жасына дейінгі балаларды тҥзету 

кӛмегімен қамтуы жеткіліксіз (10-нан 40 %-ға дейін). Мҥмкіндігі шектеулі 

балалардың дамуында қазіргі заманға сай моделін қҧрудың басты бағыты − 

бҧл білім беру қызметтерінің сапасын арттыру және қол жетімділігін 

қамтамасыз ету ҥшін жағдайларды жасау. Жоғарыда кӛрсетілген мәселелер 

мектепке дейінгі ҧйымдарда инклюзивтік білім беруде оқу қҧрал әзірлеуге 

тҥрткі болды.  

Оқу  қҧралының мақсаты: инклюзивтік білім беру кезінде мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқыту бағдарламасының қолжетімділігін қамтамасыз 

ету және әдістемелік кӛмек кӛрсету.  

Инклюзивті білім беру мҥмкіндігі шектеулі балаларға оқуда 

жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы ӛмір сҥру мҥмкіншілігін 

қалыптастырады. Осы бағытты білім беру жҥйесіне енгізу арқылы 



балаларды адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа және 

толеранттылыққа тәрбиелей аламыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инклюзивті білім беру және оның ерекшелігі 

 

 Қазіргі таңда барлық әлем жҧртшылығының назарын аударып 

отырған мәселе балалардың жеке сҧраныстары мен ерекшеліктеріне 

ортаның, отбасының қатысуымен білім беру ҥрдісіне толық қосуды 

қарастыратын инклюзивті білім беру. Инклюзив сӛзі − латын тілінен 

аударғанда «ӛзімді қосқанда», ал, ағылшын тілінен аударғанда 

«араластырамын» деген мағынаны білдіреді.  

Инклюзивті білім берудің мақсаты: даму мҥмкіндігі шектеулі 

балаларды қалыпты балалармен бірге білім беру. Яғни адамның 

жынысына, дініне, шығу тегіне қарамастан тең қҧқылы жеке тҧлға ретінде 

білім беру жҥйесі болып табылады. Инклюзивті білім беру – мҥмкіндігі 

шектеулі балаларды оқытып-ҥйретудің бір формасы.  

Инклюзивті оқыту негізінде балалар қҧқығын кемсітпеу, барлық 

адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге ерекше 

оқыту қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру 

идеологиясы жатыр. Тәжірибе кӛрсеткендей, қатаң білім беру жҥйесінен 

балалардың бір бӛлігі шығып қалады, ӛйткені қалыптасқан жҥйе мҧндай 

балалардың даралық қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. Инклюзивті 

бағыт мҧндай балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы ӛмір 

сҥру мҥмкіншілігін қалыптастырады.  

Инклюзивті оқыту – барлық балаларға мектепке дейінгі оқу 

ҧйымдарында, ҧйым ӛміріне белсене қатысуға мҥмкіндік береді.  

Инклюзивті оқыту – балалардың тең қҧқығын анықтайды және ҧжым 

іс- әрекетіне қатысуға мҥмкіндік береді.  

Инклюзивті оқыту – адамдармен қарым-қатынасына қажетті 

қабілеттілікті дамытуға мҥмкіндік береді.  

Инклюзивті оқытудың негізгі принциптері:  

Адам қҧндылығы оның мҥмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен 

жетістіктерімен анықталады. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті. 

Әрбір адам қарым-қатынасқа қҧқылы. Барлық адам бір-біріне қажет. Білім 

шынайы қарым-қатынас шеңберінде жҥзеге асады. Барлық адамдар қҧрбы- 

қҧрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді. Әрбір бала ҥшін 

жетістікке жету – ӛзінің мҥмкіндігіне қарай орындай алатын әрекетін 

жҥзеге асыру. Жан-жақтылық адам ӛмірінің даму аясын кеңейтеді.  



Инклюзивті оқыту – барлық балалардың мҧқтаждықтарын ескеретін, 

ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін 

жалпы білім ҥрдісінің дамуы.  

Инклюзивті оқыту балаларды оқу ҥрдісіндегі қажеттіліктерін 

қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын ӛңдеуге 

талпынады. Егер инклюзивті оқытудың оқыту мен сабақ беруге енгізілген 

ӛзгерістері тиімді болса, онда ерекше қажеттіліктері бар балалардың 

жағдайлары да ӛзгереді.  

Осы жаһандық мәселеге әлем ғалымдары мынадай анықтама береді: 

инклюзивтік білім беру дегеніміз − барлық балаларды, соның ішінде  

мҥмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім ҥрдісіне толық енгізу және 

әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына 

қарамай, балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын 

белсенділікке шақыруға, баланың тҥзеу-педагогикалық және әлеуметтік 

мҧқтаждықтарына арнайы қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы 

сақталған тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат. Инклюзивті 

оқыту – ерекше мҧқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін 

мекемелердің оқыту ҥрдісін сипаттауда қолданылады. Демек, инклюзивті 

оқыту негізінде балалардың қандай да бір дискриминациясын жоққа 

шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, 

сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай 

қалыптастыру идеологиясы жатыр. Осы бағыт балаларды оқуда жетістікке 

жетуге ықпал етіп, жақсы ӛмір сҥру жағдайын қалыптастырады.  

Инклюзивті білім беру мәселесі шет елдерде 1970 жылдан бастау 

алады, ал 90-жылға қарай АҚШ пен Еуропа ӛздерінің білім беру саясатына 

осы бағдарламаны толық енгізді.  

Бҥгінгі таңдағы білім беруді дамытудың негізгі сипаттамаларының 

бірі, жаңа бағыттағы арнайы білім беруді талап ететін балаларға тең 

дәрежеде білім беру мәселесі болып табылады. «Жалпыға бірдей білім» 

бағдарламасына сәйкес 1994 жылы Саламанка қаласында (Испания) 

арнайы қажеттілігі бар балаларға білім беруді дамытуға арналған 

бҥкіләлемдік конференция болып ӛтті. Конференция соңында Саламан 

декларациясы жасалды.  

Саламан Декларациясына сәйкес инклюзивті білім беру саясатының 

міндеттері мынадай:  

 Әрбір бала білім алуға қҧқылы және оны алуға тиіс.  



 Әрбір баланың дара қабілеттері, қызығушылықтары, қажеттіліктері 

және оқуға деген мҧқтаждықтары болады.  

 Білім беру жҥйесіне оң ӛзғерістер, яғни осы мҧқтаждықтарды 

қанағаттандыру мақсатына орай ӛзгерту.  

Осыған орай, инклюзивті білім берудің негізгі принциптері 

туындайды:  

1. Адам қҧндылығы оның мҥмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, 

жеткен жетістіктерімен анықталады.  

2. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті.  

3. Әрбір адам қарым-қатынасқа қҧқылы.  

4. Барлық адам бір-біріне қажет.  

5. Білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жҥзеге асады.  

6. Барлық адамдар қҧрбы-қҧрдастарының қолдауы мен достығын 

қажет етеді.  

7. Әрбір оқушы ҥшін жетістік қажет ету ӛзінің мҥмкіндігіне қарай 

орындай алатын әрекетін жҥзеге асыру. 

8. Жан-жақтылық адам ӛмірінің даму аясын кеңейтеді.  

Сонымен, қорыта айтқанда, инклюзивті оқыту – балалардың тең 

қҧқығын анықтайды және ҧжым іс-әрекетіне қатысуға, адамдармен қарым-

қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мҥмкіндік береді. Инклюзивті 

білім беру мҥмкіндігі шектеулі балаларға оқуда жетістікке жетуге ықпал 

етіп, жақсы ӛмір сҥру мҥмкіншілігін қалыптастырады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инклюзивті білім берудің халықаралық тәжірибесі 

 

XX ғасырдың аяғында кӛптеген дамыған әлем елдерінде мҥмкіндігі 

шектеулі балаларды оқытуды дамытуда алдыңғы орында тҧрған 

инклюзивті білім беру болды. Жалпы білім беру ҥрдісіне енгізілген 

балаларға оқуды жеңілдететін қосымша арнайы жағдай, кӛмек, қолдау 

қарастырылады. Әрбір елде интеграциялаудың ӛзіндік ҥлгісі іске 

асырылуда, бҧл білім беруде интеграциялаудың жан-жақты ҥлгісін 

қҧрудың мҥмкін еместігін кӛрсетуде.  

Инклюзивті білім беруді іске асырып жатқан елдерде айқындалған 

басым бағыт жалпы мектептік білім беру саласында қарастырып отырған 

категориядағы балаларды жалпы білім беру ҥрдісіне міндетті тҥрде 

енгізуді кӛздейді.  

Ресей. 1991 жылдың кҥзінен бастап Ресейде «Мҥмкіндігі шектеулі 

балаларды интеграциялау» жобасын іске асыру басталды. Нәтижесінде 11 

аймақта мҥмкіндігі шектеулі балаларды интеграциялап оқытудың 

экспериментальды алаңдары қҧрылды.  

Мҥмкіндігі шектеулі балалармен педагогтардың жҧмыс істеу 

мақсатында Ресей Федерациясының білім министрлігі педагогикалық 

жоғарғы оқу орындарының оқу жоспарына 1996 жылының 1 қыркҥйегінен 

бастап «Арнайы (коррекциялық) педагогиканың негіздері», «Мҥмкіндігі 

шектеулі балалардың психологиясының негіздері» деген курстарды 

енгізді.  

Ресей Федерациясының білім және ғылым министрлінің айтуы 

бойынша 2008-2009 жылдары инклюзивті білім беру ҥлгісі 

экспериментальды тҥрде кӛптеген білім беру мекемелеріне енгізілген. 

Ресейде мҥгедек балаларды оқытудың инклюзивті білім беруден басқа да 

нҧсқалалары бар: арнайы мектептер мен интернаттар; коррекциялық 

мектептер; «Интернат-ҥйлер»; ҥйден оқыту; қашықтықтан оқыту.  

Швеция. Бҧл елде ерекше қажеттілікке мҧқтаж балалар қарапайым 

сыныптарға орналастырылған және олар онда қажетті қолдау алуда 

(сыныпта арнайы педагогтың немесе ассистенттің кӛмегі және кӛмекші 

арнаулы қҧралдарды қолдану). Есту, кӛру қабілеттері бҧзылған, ойлауында 

қалушылық бар балалар ауытқулары бойынша бӛлінген арнайы 

мектептерде білім алады, олар мҧнда 21-23 жасқа дейін оқи алады. Ойлауы 

артта қалған балаларға арналған арнайы мектептер жалпы білім беретін 

мектептердің ғимараттарына сыныптарды біріктіру жолымен орналасқан.  



Франция. Франциядағы арнайы білім беру жалпы білім беретін 

мектептерге дамуында жетпіспеушілігтері бар балалардың санын 

неғҧрлым кӛбейтуге бағытталған. Дамуында ауытқулары бар балаларды 

жалпы білім беру ҥрдісіне енгізу 4 нҧсқада орындалуда:  

 1. Бала қарапайым мектеп бағдарламасы бойынша оқиды, бірақ 

мектепте немесе одан тыс уақытта оған қосымша қызмет кӛрсетіледі: 

емдеу шаралары, тәрбиелеу жҧмыстары т.б. Мысалы, тірек-қимыл қызметі 

бҧзылған бала қарапайым сыныпта оқи отырып, сол мектепте немесе 

жақында орналасқан бейімдеу орталығына барады.  

2. Бала қарапайым мектеп бағдарламасы бойынша оқиды, қосымша 

кҥтім алады және қосымша арнайы бағдарлама бойынша оқиды. Мысалы, 

кӛруі бҧзылған бала қарапайым сыныпта оқи отырып, сабақ дайындауға 

кӛмек ретінде мҧғалімнен қосымша сабақ алады, кеңістікте бағдарлау 

бойынша сабақтарға қатысады.  

3. Бала мектептегі негізгі уақытта арнайы сыныпта, арнайы 

бағдарлама бойынша оқиды (әдетте психикалық дамуында кешігушілік бар 

балалар). Уақытының басқа бӛлігінде қарапайым бағдарлама бойынша ӛз 

жасындағы балалармен дайындалады.  

4. Бала тек арнайы бағдарлама бойынша арнайы сыныпқа барады 

(әдетте ойлау қабілеті бҧзылған балалар). Соған қарамастан ол мектеп 

ӛміріне қатысады: біріккен таңғы ас, тәрбие шараларына бірігіп қатысу, 

спорттық және басқа да іс-шараларға қатысу.  

АҚШ. АҚШ-тың мҥмкіндігі балаларды оқытудағы қазіргі саясаты 

жалпы және арнайы оқытуды біріктіру ҧсыныстарынан тҧрады. Бҧл 

біріктірулерде 3 негізгі жолдар бар: «негізгі бағыт», «жалпы білім 

инициативасы», «енгізу». Бҧл арнайы білім беру алаңында ҥлкен дау-

дамай тудыруда.  

«Негізгі бағыт» мҥмкіндігі шектеулі балаларды оқыту негізгі 

мектептерде оқытуды кӛздейді. Бҧл балалар қоғамға араласуы керек 

болғандықтан, оларды әлеуметтік және білім беру қызметтеріне қосу керек 

деп есептейді. «Жалпы білім беру инициативасы» - бҧл АҚШ-тың білім 

департаментінің арнайы білім беру бӛлімінің ҧсынысы. Жалпы білім беру 

инициативасы – дамуында ауытқуы бар балаларға білім беру шарттарына 

фундаментальды ӛзгеріс енгізуді ҧсына отырып, «негізгі бағыттан» ары 

қарай дами тҥскен. Кейбір дефектологтар мен негізгі мектептің басшылары 

жалпы білім беру инициативасын мақҧлдаса, кейбір дефектологтар мен 

негізгі мектептің мҧғалімдері ауытқуы бар балаларға жалпы білім беру 



инициативасының әсер ету мҥмкіндіктерін тҥсіну ҥшін қосымша сынақтар 

мен зерттеулер қажет дейді.  

«Енгізу» моделі балаларды ауытқу тҥріне және кӛріну деңгейіне 

тәуелсіз тҧрған жері бойынша жалпы білім беру ҥрдісіне енгізуді кӛздейді. 

Осындай балаларға мамандар тобы жеке оқыту бағдарламасын қҧрады, сол 

бойынша оқушының жетістігі бағаланады.  

Қазіргі кезде АҚШ-та 1990 жылы қабылданған, «ауытқулары бар 

тҧлғалар ҥшін білім беру акты» деп аталатын заң жҧмыс істеуде. Бҧл 

халықтық білім беру жҥйесінде бала оқуына қажет тегін білім береді. Ата-

анасы баласының оқу мҥмкіндігі туралы қорытынды талап ете алады, ол 

бала дамуындағы ауытқуының бар немесе жоқтығына негіздемеден 

тҧрады. Заң тек арнайы білім алуға ғана емес қосымша қызмет тҥріне де 

қҧқық береді. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстандағы  мектепке дейінгі инклюзивті білім беруге шолу 

 



Білім беру саласындағы негізгі халықаралық қҧжаттарға сәйкес 

Қазақстан Республикасының заңнамасында даму мҥмкіндіктері шектеулі 

балалар ҥшін білім алуға тең қҧқықтар қағидаты кӛзделген.  

Біздің елімізде инклюзивті білім беру жҥйесінің дамуы туралы ресми 

дерек «Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 2010-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» кӛрсетілген. 

Республикада 2375 бала ҥшін 166 балабақшада инклюзивті білім беру 

жҥзеге асырылуда, бҧл анықталған даму мҥмкіндіктері шектеулі 

балалардың жалпы санының 14%-ын қҧрайды.  

Бҧдан басқа, даму мҥмкіндігі шектеулі балаларға арналған 39 арнайы 

балабақша мен жалпы мақсаттағы балабақшаларда 315 арнайы топ жҧмыс 

істейді. Олардың контингенті балабақшаларда 4945 баланы, арнайы 

топтарда 5879 баланы қҧрайды.  

Арнайы мектепке дейінгі ҧйымдарға баруға мҥмкіндігі жоқ 

мҥмкіндігі шектеулі балалар ҥшін оңалту орталықтарында, 

психологиялық- педагогикалық тҥзету кабинеттерінде (бҧдан әрі − ППТК) 

тҥзету- педагогикалық қолдау кӛрсету кӛзделген.  

Республиканың жҧмыс істеп тҧрған 129 ППТК-де негізінен мектепке 

дейінгі жастағы балаларға қызмет кӛрсетіледі. Даму мҥмкіндіктері 

шектеулі 43811 баланың 15244-і мектепке дейінгі тәрбиемен қамтылған.  

Мемлекеттік бағдарлама негізінде осы 2020 жылы мектептерде 

мҥгедек балалар ҥшін кӛтергіш жабдықтар, пандустар, санитарлық 

бӛлмелерде арнайы қҧралдар орнату, тҧтқалармен, арнайы парталармен, 

ҥстелдермен және басқа да арнайы компенсаторлық қҧралдармен 

жабдықтау арқылы «кедергісіз аймақтар» қҧруы жоспарланған. Осылайша 

мемлекетіміз мҥмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік қорғау, олардың 

қоғамға етене араласуына қолдан келгенше жағдай жасайтын болады.  

Біздің елде мҥмкіндігі шектеулі балаларды жалпыға білім беру 

ортасына қарай бейімдеу 2002 жылдан басталды. Сол жылы Қазақстан 

ТМД елдерінің арасында алғаш рет «Мҥмкіндігі шектеулі балаларды 

әлеуметтік және медицина-педагогикалық тҧрғыдан қолдау» туралы заңды 

қабылдады. Осы заң аясында жарымжан балаларға ерте жастан білім беру 

мәселесіне мән берілген. Оларды білім беру, әлеуметтік, медициналық 

тҧрғыда қамтамасыз ету қарастырылған. Ең бастысы, аталмыш заңда 

инклюзивті білім берудің негізгі принциптері айқындалды. Қазақстан 2008 

жылы БҦҦ-ның «Мҥгедектердiң қҧқықтары туралы» конвенциясына қол 

қойып, барлық мҥмкіндігі шектеулі жандарға жағдай жасауға 



міндеттенген. Осы мәселені талқылаған халықаралық конференциялар, 

тҥрлі семинарлар ҧйымдастырылуда. Сондықтан мемлекеттік Білім беруді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасына бірінші рет 

инклюзивті білім беруді дамыту қосылды. Бҧл бағдарламада инклюзивті 

білім жҥйесін дамытудың мына мәселері кӛрсетілген:  

Аталған міндетті шешу ҥшін:  

• мҥмкіндіктері шектеулі балаларды біріктіріп оқытудың модульдік 

бағдарламалары;  

• мҥмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортада 

біріктіріп оқыту ережесі әзірленеді, тҥрлі кемістігі бар балалар ҥшін бірігу 

нысандары анықталады;  

• мҥгедек балаларға қашықтықтан білім беруді ҧйымдастыру 

қағидалары әзірленеді; 

 • 2020 жылы білім беру ҧйымдарында мҥгедек балалар ҥшін 

кӛтергіш жабдықтар, пандустар, санитарлық бӛлмелерде арнайы қҧралдар 

орнату, тҧтқалармен, арнайы парталармен, ҥстелдермен және басқа да 

арнайы компенсаторлық қҧралдармен жарақтандыру арқылы «кедергісіз 

аймақтар» қҧрылады;  

• мҥмкіндіктері шектеулі балаларды оқытуға және тәрбиелеуге тең 

қол жеткізу ҥшін жағдайлар жасалды (педагог-дефектологтардың, 

балаларды психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеудің, арнайы жеке 

техникалық және компенсаторлық қҧралдардың болуы);  

• ҥйде білім алатын мҥгедек балалар жеке мҥмкіндіктері мен 

қажеттіліктері ескеріле отырып, компьютерлік техникамен және 

компьютерлік қамтамасыз ету жинақтарымен қамтамасыз етіледі. 

 Осылайша, Қазақстан Республикасында 2020 жылға қарай 

инклюзивті білім жҥйесі енгізеледі; инклюзивті білім ҥшін жағдай 

жасайтын мектептердің ҥлесі мектептердің жалпы санынан 70%-ға 

ҧлғаяды; мҥгедек балалар ҥшін «кедергісіз қол жеткізуді» жасайтын 

мектептердің ҥлесі мектептердің жалпы санынан – 20%; инклюзивті 

біліммен қамтылған балалардың ҥлесі даму мҥмкіндігі шектеулі 

балалардың жалпы санынан 50% қҧрайтын болады.  

Бҥгінгі таңда елімізде 18 жасқа дейінгі мҥмкіндігі шектеулі балалар 

саны 138,5 мыңды қҧрайды. Ол жалпы бала санының 2,8% қҧрайды. Оның 

ішінде 44 мың 773 мектепке дейінгі мҥмкіндігі шектеулі балалар.  



Инклюзивті білім беруді даму мҥмкіндіктері шектеулі балалардың 

білім алу жҥйесін жетілдірудің басты бағыттарының бірі ретінде 

қарастырған жӛн. Бала және оның ата-анасының тҧрғылықты жеріне 

сәйкес жалпы типтегі мекемелерде мҧндай балаларға білім беруді 

ҧйымдастыру оларды ҧзақ мерзімге мектеп-интернатқа жіберуден сақтап, 

отбасында тәрбиеленіп тҧруы ҥшін жағдай жасайды, қалыпты деңгейдегі 

дамыған қҧрдастарымен кҥнделікті қарым-қатынас жасауды қамтамасыз 

етеді, әлеуметтік бейімделуі және қоғамға кіріктіруге қатысты мәселелерді 

тиімді шешуге мҥмкіндік береді.  

Қазақстанда мҥмкіншілігі шектелген балалардың туғанынан бастап 

әлеуметтік және медициналық-педагогикалық коррекциялық амалдары, 

психологиялық-медициналық-педагогикалық тексерілуді және білім алуды 

ақысыз пайдалану қҧқығы еліміздің бас Конституциясында «Білім 

туралы», «Мҥмкіншілігі шектелген балаларды әлеуметтік және медицина-

педагогикалық тҧрғыдан қолдау туралы», «Қазақстан Республикасында 

мҥгедектерді қорғау туралы», «Арнайы әлеуметтік қызмет туралы» 

заңдарда бекітілген.  

2020 жылға дейін білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 

аясында қоғамдық орындарға кедергісіз енуді қамтамасыз ететін 

материалдық- техникалық жағдайлар жасалып, дене және психикалық 

дамуында ауытқушылығы бар балаларға жалпы білім беру мекемелерде 

«кедергісіз аумақтар» (пандус, арнайы лифт, арнайы жабдықталған оқитын 

орындар, арнайы оқу, оңалту, медициналық қҧрал-жабдықтар және т.б. 

қосқанда) жасалынуда.  

Қазіргі таңда тҥзете білім беру ҧйымдарының желісін сақтап, 

жетілдіру және инклюзивті білім беру жҥйесін қатар дамыту ең тиімді 

қадам болып табылады. Мҧндай жағдайда тҥзету ҧйымдары жалпы білім 

беру мекемелерінде қызмет жасайтын педагогтарға әдістемелік кӛмек 

кӛрсетуді қамтамасыз ететін оқy-әдістемелік орталық, білім алып отырған 

тҧлғалар және олардың ата-аналарына кеңес беру жәнe психологиялық-

педагогикалық тҥзете кӛмек кӛрсету қызметін атқарады.  

Мектеп жасына дейінгі балаларға қажетті психологиялық-

медициналық- педагогикалық кӛмек уақытылы кӛрсетілген жағдайда 

баланың дамуындағы негізгі кемшіліктерді оқытудың бастапқы кезеңіне 

тҥзету, жалпы білім беру мекемелерінде оқытуға дайындауды қамтамасыз 

етеді.  



Мҥмкіндігі шектеулі балаларды оқытуды ҧйымдастыру мақсатында 

баланың психофизиологиялық және танымдық мҥмкіндіктерінің деңгейін 

ескеретін, оқытудың нҧсқауларын қарастыратын білім берудің арнайы 

типтік оқу бағдарламалары қҧрастырылып, бекітілген. Сонымен қатар 

мҥмкіндігі шектеулі балаларды кіріктіре (инклюзивті) оқытуды 

ҧйымдастыру бойынша ҧсыныстар мен нҧсқаулар дайындалды.  

Жалпы білім беру мекемелерінде мҥмкіндіктері шектеулі балаларды 

оқыту мен тәрбиелеуді табысты ҧйымдастырудың жағдайы ретінде баланы 

білім беру мекемелеріне толыққанды кіріктіруді қамтамасыз ететін 

бейімделу ортасын қҧру болып табылады.  

Инклюзивті білім беру жҥйесі кездесіп отырған кҥрделі мәселе − бҧл 

қоғам тарапынан туып отырған теріс кӛзқарас проблемасын жою. 

Ақпараттың аздығы, қорқыныш, бала қҧқын аяқасты ету осының бәрі даму 

мҥмкіндігі шектеулі балаларға теріс кӛзқарасты дамытады. Бір жағынан, 

арнайы оқыту әдістемесінің жоқтығы инклюзивті білім беру ҥшін елеулі 

қиындықтар туғызады. Тәрбиешілер мен мҧғалімдер дамуында 

ауытқулары бар балалармен жҧмыста ӛздерінің кәсіби дайындығы 

деңгейіне кӛңілі толмайтындығын атап кӛрсетеді. Мысалы, педагогтар 

(тәрбиешілер), оның ішінде дефектологтар баланың оқуы мен даму 

ҥдерісіне теріс ықпал ететін барлық жағдайлар мен факторларды білмеуі 

мҥмкін. Алайда, педагогтар бала бойындағы ауытқуларды дер кезінде 

анықтап, нақты іс-қимылға дайын болуы тиіс.  

Осы аталған міндеттер шешімін табу ҥшін, сӛз жоқ білікті маман 

қажет, сол себепті осы бағытта болашақ мамандарға тиісті білім, іскерлік, 

дағды қалыптастыру керек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектепке дейінгі нклюзивті білім берудің негізгі бағыттары 

 



Инклюзивті білім беру саласын дамытуға арналған бағыттар 

мынадай: 

  Қоғамның, жалпы білім беретін мектепке дейінгі ҧйымдардың 

мҥмкіндігі шектеулі балаларды қабылдауына дайын болуы.  

 Инклюзивті білім беру идеясын таратуда, шектеулі мҥмкіндіктері 

бар балаларға толерантты, дҧрыс қарым-қатынастың қалыптасуына 

бҧқаралық ақпарат қҧралдарының қатысуын қамтамасыз ету.  

 Мҥмкіндігі шектеулі балалармен жҧмыс істейтін мамандар 

арасында тәжірибе алмасушылықты қамтамасыз ету, дҧрыс тәжірибелерді 

баспалар, бҧқаралық ақпарат қҧралдары арқылы тарату.  

 Аймақтарда инклюзивті білім беру мәселесі бойынша Ҥйлестіру 

кеңесін қҧру.  

 Ата-аналар қоғамдастығының мҥмкіндігі шектеулі балалардың 

білім алуға қҧқығын және мҥдделерін іске асыруға және оны қорғауға 

қатысуы, оқыту ҥрдісінің ӛзіне және тҥзету кӛмегін іске асыруға қатысуы.  

 Инклюзивті білім берудің кӛп аспектілік мәселесіне ғылыми 

зерттеулер ӛткізу.  

 Инклюзивті мектепке дейінгі ҧйымда жҧмыс істеу мақсатында 

педагогика қызметкерлерін даярлау;  

 Педагогикалық ЖОО және медициналық колледждерде кіші 

жастағы балалармен жҧмыс істеу мақсатында мамандарды даярлау 

жҥйесін жасау.  

 Арнайы (тҥзету) мекемелері мен жалпы білім беру мекемелері 

ӛзара сабақтастықта жҧмыс жасау.  

 Мҥмкіндігі шектеулі балаларды ерте кезден бастап тҥзетуді қолға 

алу жҥйесінің басымдылығын қолдау.  

 Кіші жастағы балаларды дамыту қызметі жҥйесінің жҧмысының 

нормативті-қҧқықтық және ғылыми-практикалық негізін жасау.  

 Мектепке дейінгі мекемелерде мҥмкіндігі шектеулі балаларды 

дамыту ҥрдісінің мониторингін жасау.  

 Жҥйке және дене дамуы бҧзылған тәрбиеленушілерге, жанҧясына 

кеңестік кӛмек кӛрсету, баласының оқу және тәрбие ҥрдісіне ата-анасын 

қатыстыру, ӛйткені, оларда даму ерекшелігіне деген оң қарым-қатынас 

қалыптастыру.  



Қазіргі уақытта инклюзивті білім беруді дамытудағы нақты 

факторлар: объективті және субъективті қиындықтар болып бӛлінеді.  

Субъективті қиындықтар: стандарттық процедуралардың 

әзірленбегендігі мҥмкіндігі шектеулі балалардың оқу дәрежесін ҥнемі 

қадағалау мақсатында білімді мониторинг жҥргізу ҥшін индикаторлардың 

жоқтығы және қазақ тілінде оқу әдістемелік қҧралдардың аздығы. Оқу 

тәрбие процесін ҧйымдастыруда тәрбиеші педагогтардың арнайы 

білімдерінің болмауы және мамандар тарапынан тҧрақты кеңестің аздығы. 

Сонымен қатар, мектепке дейінгі ҧйымға келетін мҥмкіндігі шектеулі 

балаларға  арнайы кӛліктің болмауы. Мҥмкіндігі шектеулі балалардың 

жеке проблемаларының болуы, яғни олардың ауырып қалуы, мектепке 

дейінгі ҧйымға тҧрақты қатыспауы.  

Объективті қиындықтар: материалдық техникалық базаның тӛмен 

болуы. Мҥмкіндігі шектеулі балаларды оқыту процесінде жеке дара тіл 

табудың қиындығы. Мамандарға арналған кабинеттердің жетіспеушілігі. 

Мҥмкіндігі шектеулі балалармен жҧмыс істейтін тәрбиешілерге 

біліктілігін арттыру курстарының ҧдайы жҥргізілмеуі. Қазақ тілінде 

оқытатын педагог-дефектологтардың жетіспеушілігі, ауылдық аймақтарда 

арнайы мекемелер ҥшін тифлопедагогтар мен сурдопедагогтар, логопедтер 

санының жетіспеушілігі кҥрделі мәселе болып қалады.  

Инклюзивтік білім беруді шешу жолдары:  

 мҥгедектік мәселені қоғамда тҥсіну;  

 қатарластарымен қарым- қатынас;  

 толыққанды білім беру;  

 қоғамға кіріктіру және бейімделу;  

 мҥгедек емес балаларды тҥсінуге, пікірлесуге тәрбиелеу.  

 даму мҥмкіндігі шектеулі балаларды ерте тексеру және тҥзету- 

педагогикалық қолдау кӛрсету мекемелерінің кӛптеп ашылуы;  

 балаға міндетті психологтық- педагогикалық жетелеу жҥргізіп, 

жалпы білім беру ҥрдісімен кіріктіру;  

 әр бала ҥшін кіріктірудің мҥмкін және қажетті тҥрін анықтау.  

 даму мҥмкіндігі шектеулі жандарды ерте анықтап, кешенді кӛмек 

кӛрсету.  

 даму мҥмкіндігі шектеулі балаларды мектепке даярлау;  



 ерекше сҧранысқа ие балаларды қанағаттандыру мақсатында 

жалпы типте білім беру мекемелерін техникалық қҧрал-жабдықтармен 

толықтыру;  

 инклюзивті білім беруді дамыту ҥрдісінде қоғамдық мекемелерде 

ата- аналарды қатыстыру.  

Мектепке дейінгі ҧйымдардың білім беру ортасы баланың білім беру 

ҥрдісіне қосылуын және әр тәрбиеленушінің мҥмкіндігіне қарай пайдалы 

таңдауына мҥмкіндік жасайды.  

Мҥмкіндігі шектеулі балалар инклюзивтік білім алуда логопед, 

дефектолог, дене шынықтыру нҧсқаушысы, психологтан жылдық 

жоспарларына сәйкес кҥннің ІІ жартысында ӛзімен жасты балалармен 

қатынасады (сурет салу, жапсыру т.б.) және мамандардан оқу-тәрбие және 

танымдық-педагогикалық кӛмек алады.  

Даму мҥмкіндігі шектеулі балалар жалпы топта тәрбиешілердің 

ҧйымдастырылған оқу іс-әрекеттеріне қатынасып «Алғашқы қадам», 

«Зерек бала», «Біз мектепке барамыз» бағдарламалары бойынша білім 

алады.  

Даму мҥмкіндігі шектеулі балалар бӛбекжайдың ӛміріне белсене 

қатысады: іс-шаралар мен ойын-сауықтарға ӛзге балалармен бірігіп 

қатысуы, ертегілер мен концерттерді ҧжыммен кӛруі олар ҥшін шынайы 

мереке.  Осындай шараларға қатыстыру арқылы балалар ҧжымда ӛмір 

сҥріп, қҧрбыларымен қарым-қатынасқа тҥсуге ҥйренеді. Егер бала осы 

сатыдан ӛтсе, мектепте оған едәуір оңайырақ болады. Ең бастысы, бҧл 

балалар болашақта жалғызсырамай, ӛздерімен жасты балалармен бірге 

тәлім-тәрбие алуды жалғастырады.  

Мемлекетіміздің әрбір азаматы – ҧлттық қҧндылықтарымыз, әр 

баласы еліміздің ертеңі екенін ескерсек әрбір мҥмкіндігі шектеулі 

балалардың сапалы білім алып, азамат болып қалыптасуына жағдай жасау 

біздің міндетіміз.  

 

 

Мҥмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік ортаға бейімдеу 

 

Әр адам қайталанбас тҧлға болып есептеледі, сондықтан адам, 

адамгершілік тҧрғылық қарым-қатынасқа қҧқылы. Әлеуметтік ортаға 



енгізу – әлеуметтік қатынастың жалпы жҥйесіне және баланың ӛз 

жағдайына қарай білім алу ортасына мҥмкіндігі шектеулі балалардың 

әлеуметтік бейімделуін қалыптастыру.  

Бейімделу – бҧл жеке тҧлғаның әлеуметтік қҧрылымдарға енуі. 

Мҥмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік ортаға енгізудің негізгі бір 

факторы, ортаны мҥмкіндігі шектеулі баланы қабылдауға дайындау. 

Мҥмкіндігі шектеулі баланы әлеуметтік ортаға енгізудің екі жолы бар. 

Бірінші жолы, мҥмкіндігі шектеулі баланы қоршаған ортаға бейімдеу. Бҧл 

жолдың кемшілігі – біржақтылығы. Бҧл жолмен керекті нәтижеге жету 

мҥмкін емес, әлеуметтену процесі екі жақтылы болуы керек. Бҧл 

дайындық процесінде интеграцияның объектісі ғана емес, сонымен қатар 

белсенді субъектісі болу керек. Екінші жолы мҥмкіндігі шектеулі баланы 

әлеуметтік ортаға енгізу дайындығымен бірге, әлеуметтік ортаны 

мҥмкіндігі шектеулі баланы қабылдауға дайындау. Негізгі факторы да осы.  

Мемлекет даму мҥмкіндігі шектеулі азаматтардың білім алуына, 

дамуында ауытқуды тҥзетуіне және әлеуметтік бейімделуіне жағдай 

жасауды қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасының азаматтарының 

денсаулығын қорғау жӛніндегі заң қҧжаттарында айтылғандай, 

мҥгедектер, оның ішінде мҥгедек балалар және бала жасынан мҥгедектер 

медициналы-әлеуметтік кӛмек алуға, оңалтылуға (реабилитация), дәрі-

дәрмектермен, протездермен, протезді- ортопедиялық бҧйымдармен, 

жеңілдік жағдайларда қозғалыс қҧралдарымен қамтамасыз етілуге, сондай-

ақ, кәсіби даярлану мен қайта даярлануға қҧқықтары бар. Лев Семенович 

Выготский: «Бала бойындағы кемістігін толықтырудың екі тҥрлі 

ерекшелігі бар, оның бірі – бала психикасының даму шамасына орай 

тәрбие талаптары, екіншісі – кемістігін қалпына келтірудегі ӛз бойындағы 

ерекшеліктері мен мҥмкіндіктері» - деп атап кӛрсетеді. Сондай-ақ, ол бала 

бойындағы кемістікті әлеуметтік жолмен толықтыруға болады деді, ол 

ҥшін кемтар балаларға ҥнемі қамқорлық кӛрсетіп, оқыту мен тәрбиелеу 

істерін жҥйелі тҥрде жҥргізіп отыру керектігіне ерекше мән берген.  

Әлеуметтік-экономикалық дамудың қазіргі кезеңінде мҥмкіндіктері 

шектелген балалардың жеке даралық ерекшеліктеріне, қазіргі қоғамдағы 

орнына, олардың мінез-қҧлық және мінез ерекшеліктеріне мән бермеу 

бҥгінгі қоғам дамуында мҥмкін емес. Дегенмен, «ерекше» балаларды 

оқыту мен тәрбиелеу және әлеуметтендіру кҥрделі мәселе болып отыр. 

Аталған балалар категориясын қоғамға интеграциялауға дайындаудағы 

жағымды бет алыстардың алдын-алу ҥшін оларды оқыту, тәрбиелеу және 

барлық ӛмірлік әрекеттерін ҧйымдастыруда арнаулы (тҥзетім) білім 



берудің қазіргі проблемаларын талдаудан шығатын жаңа теориялық ықпал 

жасауды талап етеді және де бҧл мҥгедек балаларды әлеуметтік қорғауға 

қатысты медициналық, педагогикалық, әлеуметтік, әлеуметтік-

психологиялық және ӛзге де проблемалар комплексін ескере отырып 

шешілу қажеттігін туындатады.  

Мҥмкіндігі шектелген бала ерекше қарауды қажет етеді. Осындай 

тҧлғаны қалыптастыруды нәтижелі басқару ҥшін, тҥрлі жас кезеңіндегі 

бала дамуының ӛзіндік психологиялық-педагогикалық заңдылықтары 

туралы терең білу керек. Егер адамды тарих пен табиғаттың бір бӛлігінің 

ӛнімі ретінде биоәлеуметтік нәрсе деп қарастырар болсақ, мҧнан дамуға 

әсер ететін биологиялық (табиғи) және әлеуметтік (әлеуметтік орта) 

фактор шығады. «Психологиялық ой тҥйіндісі бойынша физиологиялық 

кемшілік әлеуметтік тәртібі нормаларының бҧзылуын туындатады. 

Осындай кемшіліктері бар балалардың барлық психологиялық 

ерекшеліктері биологиялық емес, әлеуметті қҧбылыс болып табылады». 

(Л.С.Выготский) Психиканың тарихи-мәдени қалыптасу теориясында 

Л.С.Выготский кез- келген кемшілік, баланың қоршаған ортамен қарым-

қатынасын шектеуде, оған адамзаттың мәдени, әлеуметтік тәжірбиесін 

игеруге кедергі келтіретініне баса назар аударады.  

Мҥмкіндіктері шектеулі адамдарға ӛзгелермен бірдей білім алуға, 

жҧмыс істеуге, демалуға т.б. яғни қоғамдық ӛмірге араласуға қҧқық беру 

қажеттігі еш кҥмән келтірмейді, дегенмен, бҧны шынайы тҥрде іске асыру 

оңай еместігі белгілі. Білім алу, қоғамдық ӛмірге араласу, тҥрлі 

мҥмкіндіктерді игеру, мемлекет, жергілікті әкімшілік білім беру жҥйесінен 

қолдау таппаған жағдайда тек қағаз жҥзінде ғана қалып қояды. Арнаулы 

білім беру мәселелерін қайта қараудың нақты бағыттары білім беру 

жҥйесінде мҥмкіндіктері шектеулі балаларды интеграциялау туралы 

ҧсыныстар және интеграциялық оқыту практика барысында қолға алынып, 

практикаға енгізіліп, жақсы нәтижелерге қол жетіп жҥрген инклюзивтік 

оқыту барысы және жалпы білім беру мекемелерінің жанынан ашылып 

жатқан арнаулы (тҥзетім) топтар мен логопункттер.  

Психофизиологиялық ауытқушылықтары бар балалармен 

психологиялық- педагогикалық оқытудың тәрбиелік сипаты, кӛрнекілік, 

жеке ықпал ету сияқты жалпы дидактика принциптерімен қатар арнаулы 

педагогикадағы тҥзете-дамыта оқыту және практикалық бағытта оқыту 

принциптерін басшылыққа алады. Дегенмен, осы балалармен жҥргізілген 

жҧмыстардың нәтижелілігі қосымша факторларға да байланысты. Ең 

алдымен, оқу сабақтарының балаларды қоғамдық тәртіп ережелеріне, 



белсенділіктерін дамытуға, коммуникабельдік дәрежесіне сәйкес келуі 

ҥлкен орын алады. Сонымен қатар, барлық ҧйымдастырылған оқу іс-

әрекеттері арасындағы байланыс, яғни бір тақырыптың тҥрлі пәндерде 

қаралып, тҥсіндірулермен қатар, жағымды тҧлға қасиеттерін 

қалыптастыруда еңбекке оқыту, еңбекке баулу ерекше маңызды. Практика 

барысында балаларда болашақ әлеуметтік бейімделуіне ӛте маңызды 

ҧжымда бірлесе жҧмыс істеу, еңбек етуге деген икем, жауапкершілік 

сияқты адамгершілік қасиеттері қалыптасады.  

Жеке тҧлғаны әлеуметтік бейімдеу сабақта және сабақтан тыс 

уақыттардағы ҧйымдастырылған сабақтар мен экскурсияларда ӛткізіледі. 

Сабақ барысында арнайы қҧрылған жағдаяттар бойынша балалар қажетті 

тҧрмыстық икемдерді, қоғамдық тәртіп ережелерін игереді. Ол ҥшін 

сабақтан тыс уақыттарда «Дҥкенде», «Шаштаразда», «Автобуста» т.б. 

сияқты сюжетті- рольді ойындар ӛткізіледі. Балаларға белгілі бір жағдайда 

қалай жасау керектігін бірнеше рет қайтара кӛрсету керек. Бірнеше қайтара 

жаттығу, жҥйелі қойылатын талаптар балаларда қоршаған ортаға 

икемделуге кӛмектесетін жағымды әдеттерді шыңдайды. Ал, танымдық 

әрекеттерін дамыту олардың жеке бас қасиеттеріне әсер етеді. Жас 

ерекшеліктеріне сай балалар еңбек әрекетін сәйкес бағалай алады, 

орындаған жҧмысының сапасына да жәй қарамайды. Тапсырманы жаман 

орындаса қынжылып, ал жақсы бҧйым жасаса жолдасына, тәрбиешісіне 

кӛрсетіп, мадақтауды ҧнатады. Балалар осылайша еңбек әрекетіне 

қатысудың маңыздылығын тҥсіне бастайды. Бҧның бәрі балалардың 

тҧлғалық қалыптасуы туралы айта отырып, олардың ӛмірлеріндегі 

еңбектің рӛлі мен адамдар арасындағы қарым- қатынастың қалыптасуына 

әсер етеді.  

Тәрбиеленушілерді әлеуметтік оқыту барысында кӛрнекі қҧралдар 

негізгі тиімді әдіс болып табылады. Бҧл жерде кӛрнекілік шынайылық 

деген мағынаны білдіреді. Педагог мҥмкіндіктері шектелген балаларды 

экскурсия, сюжетті-рольді ойындар, ертегі қойылымдар, 

театрландырылған қойылымдар барысында сыртқы ортаның 

қасиеттерімен, қҧбылыстарымен таныстырады. Бҧл балалардың 

мҥмкіндіктерін пайдалана отырып, ӛздеріне қызмет ету, тҧрмыста және 

арнаулы ӛндірісте қиын емес еңбек операцияларын орындауға, 

мҥмкіндігінше қоршаған ортаға икемделуге бағытталған жҧмыстар. 

Осындай жҧмыстар барысында дамуында проблемасы бар балалар 

белсенділік кӛрсетіп, ӛз беттерінше жҧмыс істей алуға, тҥрлі жағдаяттар 

барысына сай әрекет етуге, ӛзін ӛзгелердің бағалауына парапар ҧстауға 



ҥйренеді. Тҥзету жҧмыстары барысында жасаған жҧмыстарына сын кӛзбен 

қарауға ҥйреніп қана қоймай, салыстырмалы тҥрде бағалауға, ӛзгелердің 

сындарын қабылдай және текшелей алуға, керек кезінде жолдастарын 

қолдауға, кӛмек қолын созуға ҥйренеді.  

Ерекше балалардың қоғамдық ӛмірге араласулары ҥшін әлеуметтік- 

тҧрмыстық білім мен икемдерін қалыптастыру екенін назарда ҧстай 

отырып, педагог арнайы сабақтарда балалардың қоғамдық орындарда 

ӛздерін ҧстай алу, қажетті хабарламалар мен жарнамалық ақпараттарды 

тҥсіне бастауға ҥйрету керектігін де басты назарда ҧстайды. Мысалы, жаяу 

жҥргіншіге арналған белгілер, ойнауға тиым салынатын белгілер, жақын 

жердегі асхана, емхана бар екені туралы айтатын белгілерді кӛріп, керегіне 

жарата алу, кез-келген жағдаяттан шығатын жол болатынын тҥсіндіру 

әрине білім беру барысында алатын біліммен байланысты.  

Мҥмкіндіктері шектелген балаларда қоршаған орта туралы сәйкес 

тҥсінік қалыптастыру кӛп жағдайда педагогтың оқыту мен тәрбиелеудің 

тҥрлі әдістері мен формаларын қолдана отырып, дҧрыс педагогикалық 

процесс ҧйымдастыруымен анықталады. Ерекше кӛзқарасты қажет ететін 

балардың дамуы оқу мен тәрбие барысында практикалық әрекеті негізінде 

қҧрылады. Сондықтан, бҧл балаларды ӛмірге бейімдеу экскурсия және 

сабақтар, тҥрлі ойындар формасында ҧйымдастырылып, бала дамуында 

жетекші орын алады. Егер ҧйымдастырылған оқу іс-әрекетінде 

«Тағамдар», «Дҥкенде» тақырыптары ӛтілсе, сабақтан тыс уақыттарда 

тақырыптық эксурсия ӛткізудің маңызы ерекше. Бірақ балалар белгілі бір 

объектіні сырттай бақылап қана қоймай, ересектердің әрекеттеріне еліктей 

отырып, ӛздері де жас шамаларына қарай әрекет ете алатындай етіп 

ҧйымдастыру ӛте маңызды. Мысалы, дҥкен жҧмысын бақылаудағы 

экскурсиялар балалар сауда залдарында жҥріп тҥрлі бӛлімдерді белгілер 

арқылы анықтауға болатынын, сатушыдан керектерін сҧрауға, дҥкендегі 

қалыптасқан қоғамдық тәртіп ережелерін сақтауға ҥйренетіндей және 

ӛздері әрекет жасайтындай етіп жоспарлану керек. Мҧндай экскурсия 

ҥлкен, егжей-тегжейлі ҧйымдастыру жҧмыстарын қажет етеді. Егер 

педагог әрбір ҧйымдастырылатын әрекет, іс-шаралардың білімділік, 

дамытушылық, тәрбиелік мақсатын, алынған материалдарын игертіп қана 

қоймай, балаларға (экскурсия барысына есеп беру, әңгіме жазу немесе бір 

оқушының әрекеттерін сипаттау) т.б. тапсырмалар жҥйесін дайындаса, бҧл 

мҥмкіндіктері шектелген балаларды ӛз ісіне, жҧмысына, берілген 

тапсырмаларды орындауға дағдыларын қалыптастырумен қатар, балаларға 

ҥлкен жауапкершілікті сезіне бастауға дайындап, жҥктей бастайды. 



Мысалы, тӛменгі топтарда ҧйымдастырылатын ойындардың ӛзінде жеке 

баланың әрекеті барлық ҧжымның әрекетімен тікелей байланысты екенін 

тҥсіндіру. Яғни, «Кітапханада» ойыны барысында бір бала 

кітапханашыдан керек кітабын сҧрамаса, кітапханашы ол балаға керек 

кітабын тауып баре алмайтынын, ойын желісі осы жерден ҥзіліп қалуы 

мҥмкін. Немесе қимылды ойындар барысындағы ойын ережесін қатаң 

сақтау керектігін тҥсіндіру. Ал ойын ережесі сақталмаған жағдайда ойын 

барысы осы жерден ҥзілетіні туралы тҥсіндірілумен қатар, ережені 

сақтамаудың себебі мен салдарын тҥсіндірудің де маңызы ерекше. 

Тәжірибе мҥмкіндіктері шектелген балалар жҥйелі жҥргізілетін 

психологиялық-педагогикалық жҧмыстар нәтижесінде компьютерде, 

қылқаламмен кӛптеген әдемі туындылар жасай алатынын, т.б. белгілі бір 

еңбек даярлығын, кейін тҥрлі ӛндірісте ҧжыммен бірлесе отырып, 

мҥмкіндігіне сай айналыса алатын еңбек тҥрін анықтай алатынын кӛрсетіп 

отыр.  

Психикалық дамуы тежелген балалардың қоршаған орта туралы 

тҥсініктері фрагментарлық, зейіндері тҧрақсыз, тҧтас қабылдау мҥмкіндігі 

бҧзылған, қимыл-қызғалыс координацияларының т.б. жалпы психикалық 

процестердің дамуында бҧзылыстар байқалады. Сондықтан, психикалық 

дамуы тежелген балалардың танымдық қызмет саласының дамуындағы 

ауытқулар оқу процесінде нақтылы қиындықтарды қҧрады. Ал, бҧл 

қиындықтарды жою мен оның алдын алу ҥшін мҧндай балаларға 

психологиялық-педагогикалық қолдау кӛрсету қызметі жҧмыс атқаруы 

қажет. Онда психологиялық-педагогикалық қолдау кӛрсету қызметінің 

барлық бағыттарына жетекшілік ететін қызмет координаторы, мҧғалім-

дефектолог, логопед, психолог, әлеуметтік педагог, медицина 

қызметкерлері жҧмыс атқарады. Яғни, психикалық дамуы тежелген баланы 

психологиялық-педагогикалық қолдау кӛрсету қызметінің тиісті 

мамандарымен жҥзеге асырылады. Психологиялық-педагогикалық қолдау 

кӛрсету қызметінің әр маманы ӛз бағыттары бойынша жҧмыс істейді. Бҧл 

біріккен психологиялық-педагогикалық қолдау кӛрсету қызметінің басты 

мақсаты – мҥмкіндігі шектеулі балаға психологиялық-педагогикалық 

қолдау кӛрсету. Соның ішінен педагог-дефектологтың психикалық дамуы 

тежелген балаға психологиялық-педагогикалық қолдау кӛрсетуі мынадай 

бағыттарда іске асырылады:  

I. Диагностикалық бағыт:  

- баланы алғашқы дефектологиялық тексеру;  



- баланың психикалық дамуының динамикасын жҥйелі тҥрде кезең 

бойына бақылау;  

- баланың даму деңгейіне әсер еткен әдіс-тәсілдер мен таңдалған 

бағдарламаның тиімділігін анықтау;  

- мҥмкіндігі шектеулі баланың жеке ерекшіліктерін, танымдық 

қызметін, ерік-жігер саласын, отбасындағы тәрбиелік жағдайдың даму 

ерекшеліктерін зерттеу;  

- жалпы білім беру ҧйымдарының бағдарламасын меңгерудің 

деңгейін анықтау; - компенсаторлық мҥмкіндіктерді іздеп табу;  

- баламен жҧмыстың бағыттарын айқындау мен бала дамуындағы 

ауытқулардың алдын алу.  

Сонымен, диагностика келесі міндеттерді шешуге бағытталады.  

Баланы алғашқы тексеру. Оның мақсаты: баланың жақын даму 

аймағы мен актуалды даму аймағын, оқу барысындағы қиыншылықтардың 

себептері мен механизмдерін анықтау. Диагностикалық зерттеу жҧмысы 

қыркҥйек айы бойы жҥргізілді. Бҧл диагностиканың қорытындысы 

дефектологиялық тексеру хаттамасында, балаға дефектологиялық 

анықтама бергенде тіркеледі. 

 Баланы динамикалық тексеру – оқыту процесінде оқушының даму 

деңгейіне таңдалған оқытудың тҥрі, әдістері мен тәсілдердің сәйкестігін 18 

анықтау, баланың даму динамикасын бақылап отыру мақсатында 

жҥргізіледі. Динамикалық тексеру жылына екі рет жҥргізіледі. Сонымен 

бiрге, баланы динамикалық зерттеу баланың пән бойынша жеткен 

жетістіктерімен баланың даму нәтижесін салыстыруды кӛздейді. Баланың 

оқу дағдыларының қалыптасқандығын (ақпаратты қабылдауы, оқу 

қызметін ҧйымдастыра алу, ӛзін-ӛзі бақылау) тексереді.  

Кезеңдік диагностика – бҧл диагностиканың тҥрі баламен 

жҥргізілген тҥзете-дамыту жҧмысының баланың оқу-танымдық қызметіне 

тигізген әсерінің тиімділігін анықтауға мҥмкіндік береді. Тҥзете-

дамытудың бағдарламасының игеру деңгейінің нәтижесін бағалағанда 

баланың білім-білік дағдылары игеруге қажет танымдық қабілетінің 

қаншалықты қалыптасқандығына ғана емес, баланың игерген білімін 

берілген мәселеде ӛз бетімен қаншалықты қолдана алатынына кӛңіл 

бӛлінеді.  

Ағымдық диагностика – бҧл диагностика әртҥрлі мамандар 

тарапынан сҧрау бойынша жҥргізіледі. Бҧл диагностиканың белгілі бір 



ӛткізу уақыты болмайды. Ол жыл бойына сҧрау бойынша жҥргізіледі. 

Баланы психологиялық- педагогикалық қолдаудағы диагностикалық 

бағыттың тағы бір негізгі міндеттерінің бірі – бастапқы кезеңде баланың 

алда кездесетін қиыншылықтары мен оқу процесінде бҥгінгі кҥні бар 

қиыншылықтардың себебін, механизмін анықтау болып табылады.  

Диагностикалық жҧмыстың негізгі қағидалары: жан-жақтылық, 

кешенділік, жҥйелілік, тҧтастық. Аталған қағидаларды ескере отырып, әр 

психологиялық- педагогикалық қолдау кӛрсету қызметінің маманы ӛз 

бағыты бойынша балаға психологиялық-педагогикалық қолдау кӛрсетеді. 

Мҧғалім- дефектолог, психолог, логопед диагностиканы 12 бағыт бойынша 

жҥргізеді:  

- Сенсорлы-перцептивті жағдай;  

- Зейіні;  

- Есте сақтауы;  

- Ойлауы;  

- Сӛйлеу ерекшеліктері;  

- Ӛзін-ӛзі бағалауы;  

- Ерік-жігері;  

- Психомоторлық жағдайы;  

- Әлеуметтік-тҧрмыстық жағдайы;  

- Оқу біліктілігі;  

- Еңбек біліктілігі;  

- Коммуникативтілігі;  

Әр бағыт арнайы диагностикалық әдістермен тексеріліп, 

қорытындыланып тиісінше балл қойылады. Шығарылған балға сәйкес 

психологиялық- педагогикалық профиль толтырылады. Профиль – 

баланың даму деңгейін кӛрсететін қҧжат. Профиль баланың қатер даму 

зонасын анықтап береді.  

Әр маман баламен жҥргізілген алғашқы диагностикалық тексеру 

бағыты бойынша ӛзінің қорытындысын ҧсынады. Консилиумда баланың 

дамуының мінездемесі, оның одан әрі дамуы, балаға тҥзете дамыту 

бағдарламасын қҧру бойынша мәселелері қарастырылып ортақ шешімге 

келеді. Тексерудiң нәтижелерiн талдау баланың одан әрi дамуының 

болжамын анықтап, әр оқушыға оқыту процесінде тиiмдi әдiстерді іріктеп, 



тҥзете-дамыту жҧмысының мазмҧнын анықтауға мҥмкіндік береді. 

Диагностиканың нәтижесі баланың тек ӛзекті даму аймағының даму 

деңгейін ғана анықтау емес, баланың жақын даму аймағы деңгейін бағалап 

баланың ықтимал мҥмкіндіктеріне бағытталады.  

II. Тҥзете-дамыту бағыты бойынша:  

Ақаудың қҧрылымымен оның айқындылық дәрежесіне байланысты 

тҥзету жҧмысының мазмҧны анықталады.  

Баламен жҥргізілген диагностиканың қорытындысы тҥзете-дамыту 

жҧмысы бойынша мынадай бағыттарды айқындап берді:  

- сенсорлық және сенсомоторлық дамуын қалыптастыру;  

- кеңістік-уақыт тҥсініктерін қалыптастыру;  

- пішін мен кӛлем, тҥсті қабылдауын қалыптастыру;  

-салыстыру, талдау, жинақтау, қорытындылау, жалпы ойлау 

операцияларын қалыптастыру;  

- зейіннің тҧрақтылығын, зейін шоғырлануын дамыту;  

- кӛру, есту арқылы есте сақтауын дамыту;  

- психомоторлық дамуды жҥзеге асыру мен сӛйлеу тілін, сӛздік 

қорын арттыру.  

Айқындалған бағыттар негізінде балаға тҥзете-дамыту бағдарламасы 

қҧрылады. Тҥзете-дамыту бағдарламасы баланың танымдық қабілеттерін 

дамытуға, баланың дамуындағы бос орынды толтыруға бағытталады. 

Бағдарламаны жҥзеге асыру ҥшін баланың жеке жас ерекшеліктері, 

қабылдау деңгейі ескеріліп, әр тақырыпқа тапсырмалар тізбегі даярланады. 

Баламен жеке жҧмыс сабақтан тыс уақыттарда ӛтеді.  

III. Кеңес беру мен ағартушылық бағыт бойынша:  

- педагогтармен жеке жҧмыс жҥргізу;  

- баланың жас, жеке, типтік ерекшеліктерін ескере отырып ата-

аналарға, педагогтарға бірқатар ҧсыныстарды даярлау;  

- балалардың жеке ерекшеліктерін есепке ала отырып педагогтың 

оқу жоспарына тҥзету жҧмыстарын енгізу;  

- эксперименталды топта жҧмыс істейтін педагогпен жеке кеңес 

жҥргізу;  

- әлеуметтік қызметкерлермен жҧмыс;  



- ата-аналармен жҧмыс:  

- баламен жҥргізілген жҧмыстың жалпы қорытындысымен ата-

аналарды таныстыру;  

- ата-аналарға баланың тәрбиесіндегі қиыншылықтары туралы нақты 

ҧсыныстар даярлау;  

- ата-аналарға баланың психофизикалық мҥмкіндіктеріне сай баланы 

оқыту мен оны дамытудың маңыздылығын тҥсіндіру;  

- психологиялық-педагогикалық қолдау кӛрсету қызметі 

мамандарымен тығыз қарым-қатынаста болу.  

Ата-анамен жҧмыс бҧл бағыттың басты міндетінің бірі. В.А. 

Сухомлинский ата-анамен жҧмыстың мазмҧнын ашып кӛрсеткен 

ғалымдардың бірі. Ол: «Тек ата-аналармен бірге жалпы кҥш жігерді 

біріктіру арқасында педагогтар балаларға ҥлкен адамдық бақытты беруі 

мҥмкін», – дейді. Демек, ата-ана бала тәрбиесінде балаға ықпал етуші 

бірден-бір фактор. Сондықтан, психикалық дамуы тежелген баланы 

психологиялық- педагогикалық қолдау қызметінде ата-аналарға 

психологиялық кеңес беру, оларды бала дамуының мазмҧнымен 

ақпаратттандырып отыру, жалпы ата- аналармен жҧмыстың маңызы 

ерекше.  

Педагогикалық процестiң сапасын жоғарылатудың тиiмдi жолы 

психологиялық-педагогикалық қолдау кӛрсету қызметі мамандарының 

ӛзара байланысы мен бiр-бiрiнiң сабағына қатысу мен баланың 

қалыптасуы туралы талқысы және зерттеу қорытындыларымен ӛзара 

алмасу болып табылады. Мҧндай бағыт бiрнеше қызметтерді қоса 

атқарады, яғни тәжiрибемен алмасу, бақылау, ӛзiн-ӛзi бақылау, кеңес беру.  

IV. Әлеуметтік-бейімдеу бағыты  

- баланың әлеуметтенуіне, қоршаған ортаға бейімделуіне жағдай 

жасау;  

- баланы шығармашылыққа тарту; - баланы мерекелік іс-шараларға 

қатыстыру;  

- баланы әлеуметтік-тҧрмыстық бағдарлауға ҥйрету;  

- қоғамдық ортада ӛзін еркін сезінуге, ӛзін-ӛзі басқара білуге, ӛзі 

ӛмір сҥретін ортаны толық бағдарлай білуге ҥйрету.  



Сонымен қатар баланы психологиялық-педагогикалық қолдау 

кӛрсетуде әлеуметтік-бейімдеу бағыты балалардың, қоғамның 

толеранттылығын қалыптастыруды жҥзеге асырады.  

V. Әдістемелік-ҧйымдастырушылық бағыт:  

Бҧл бағыттағы жҧмыс консилиумға дайындық, іс-шараларға 

дайындық, баланың жеке қҧжаттарын толтыруды қамтамасыз етеді. 

Сонымен қатар тӛмендегідей міндеттерді жҥзеге асырады:  

-ҧстаздар мен ата-аналарға арналған әдістемелік қҧралдарды жасау;  

-оқушыға портфолио қҧрастыру.  

Портфолио – бала жеткен жетістіктердің, баланың білім-білік 

дағдыларының, баланың жеке ӛсуін қадағалайтын, бала дамуының 

кӛрсеткіші.  

Бҥгінгі кҥні мҥмкіндігі шектеулі баланы ортаға кіріктіру, жалпы 

білім беру процесіне қосу, мҥмкіндігі шектеулі балалардың қҧқығын 

қамтамасыз ету маңызды мәселенің бірі болып отыр. Осы мәселеде баланы 

психологиялық- педагогикалық қолдау кҥрделі де маңызды процесс.  

Баланы психологиялық-педагогикалық қолдау – инклюзивті білім 

беру жҥйесінде баланың тәрбиесіне, оқу процесіне, жақтын дамуына, 

әлеуметтенуіне, бейімделуіне жағдай жасауға бағытталған кәсіби белсенді 

жҥйе. 

 Психологиялық-педагогикалық қолдау кӛрсету қызметіндегі 

мҧғалім-дефектолог баланы психологиялық-педагогикалық қолдауда тек 

білім мазмҧнына ғана ӛзгерістер енгізіп қоймай, баланың танымдық 

қабілеттерін дамыту мен жалпы баланың ӛмірін ҧйымдастыруды кӛздейді. 

Психодиагностикалық тестілеу баланың танымдық мҥмкiндiктерін 

қалыптастыруда басты маңызды шарт – мҧғалім-дефектологтың 

психологиялық қҧзырлығы болып табылады. Мҧның бәрі баланың 

танымдық қабілетінің дамуына мҥмкіндік жасау мен баланың ӛзіне деген 

сенімінің артуына, жетістіктерге бір қадам жақындауға жағдай жасайды. 

Жҥсіпбек  

Аймауытов «Мҧғалім істеген ісі ӛнімді, берекелі болуын тілесе, әуелі 

ӛз қызметін шын кӛңілмен жақсы кӛрсін» деген екен. Олай болса, ӛз 

мамандығын шексіз сҥйе білген маман иесі ғана ҥздіксіз ізденіс пен асқан 

шыдамдылық, қажырлы еңбектің арқасында баланың біліміне, оның 

болашағына ҥлкен сәулесін тҥсіріп, бала ӛмірін дҧрыс бағытқа бағыттары 

сӛзсіз.  



Қорыта айтқанда, бала − ата-ана − педагог, отбасы және білім 

беретін ҧйымдар арасындағы сабақтастықтың ойдағыдай жҥзеге асуы 

тҧлғаның әлеуметтік бейімделуінің алғы шарттарының бірі болмақ.  

Біз, балалар ҥшін бала ӛз әрекетінің қатысы мен керектігін 

сезінетіндей жағдай жасауымыз керек.  

Мемлекетіміздің әрбір азаматы – ҧлттық қҧндылықтарымыз, әр 

баласы еліміздің ертеңі екенін ескерсек әрбір мҥмкіндігі шектеулі 

балалардың сапалы білім алып, азамат болып қалыптасуына жағдай жасау 

біздің міндетіміз.  

Инклюзивті оқыту – мҥмкіндігі шектеулі балалардың тең қҧқығын 

анықтайды және ҧжым іс-әрекетіне қатысуға, адамдармен қарым-

қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мҥмкіндік береді. Осы 

бағытты білім беру жҥйесіне енгізу арқылы балаларды адамгершілікке, 

ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз. Сонымен қоса, инклюзивті 

оқыту ҥрдісі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеудің бастауы болмақ.  

Мҥмкіндігі шектеулі жандарға деген мемлекет тарапынан 

кӛрсетілетін кӛмек етек жинап, ел болғалы толастамақ емес. Дегенмен бҧл 

әрине мҧндай жағдайда аздық, әлі де болса ойланарлық жағдай. Десек те, 

даму мҥмкіндігі шектеулі жандар ҥшін ел тарапынан бӛлінетін кӛмек пен 

қамқорлық шектелмесе екен деген ойдамын. Бҧл жандар ондай ӛмірді 

таңдап алмаса керек.  

Мҥмкіндігі шектеулі балалардан болашақта қолдарынан іс келетін 

саналы азаматтар мен азаматшалар шықпасына кім кепіл? Мҥмкіндігі 

шектеулі жандардың қозғалыс мҥмкіндігі шектелгенімен, жан- дҥние 

кеңістігі аясының тарылып, кҥйзеліске ҧшырауына жол бермеу − белгілі 

бір ҧйымдардың міндеті ғана емес, қоршаған ортаның, қалың бҧқараның 

басты парызы.  

Соңғы уақытта елімізде атқарылып жатқан істер инклюзивті білім 

беру жҥйесінің қалануына негіз болары анық. Жас нәрестенің дені сау 

болса, отбасына зор қуаныш пен бақыт әкеледі. Елімізде ӛркениетті қоғам 

қҧру ҥшін, тәрбиелі, дені сау азаматтар мен азаматшалар тәрбиелеу керек.  

 

Мектепке дейінгі инклюзивті білім беру ҥдерісіне қатысушылардың 

психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілігі туралы тҥсінігі 

 



Ақпараттық ортаны дамытуға жасалған қадамы, модернизациялық 

процестердің қарқынды дамуы, заманауи ҥлгінің стратегиялық бағыты 

болашақта сыни тҧрғыдан болжай алатын, дҥниетанымы жоғары, ҧлттық 

санасы қалыптасқан, ӛркениетте ойы ҧшқыр, тҧлғаарлық қатынасты 

игеретін, инклюзивті білім беру процесіне қатысушылардың кәсіби 

қҧзіретті мҧғалімдердің білімдерін жетілдіруді талап етеді.  

Әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінің интеграциялық даму тәжірибесі 

мен саяси ҧстанымын бағдарлау барысында қҧрастырылған оқу 

бағдарламаларында әрбір білім алушының дара қабілеттерін есепке алу 

арқылы оқыту қажеттілігі баса айтылған. Сонымен қатар білім алушы 

білім мазмҧнын меңгеру барысында тӛмендегі қҧзыреттіліктердің 

жиынтығын меңгерулері ҧтымды болады: оқыту процесін ҧйымдастыру 

менеджменті, ӛмірде кездесетін әртҥрлі жағдаяттардың жолдарын болжай 

білу қҧзіреттілігі, танымдық жҥйені қалыптастыру қҧзыреттілігі, білімді 

меңгеру ҥшін қолданылатын субъектілік іс-әрекет қҧзыреттілігі.  

Осы мәселелерге Елбасы Н.Ә.Нaзapбaев ӛзінің 2012 жылғы хaлыққa 

Жoлдaуындa тереңірек тоқталады. Ол ӛзінің еңбегінде болашақ маманды 

кәсіби даярлау барысына шолу жасай отырып, мынандай тҧжырым 

жасаған болатын, еліміздегі адам капиталы маңызды қҧндылық болып 

табылады, оның ӛсіп, ӛркендеуі денсаулықты сақтау мен білім беру 

жҥйесіне тікелей байланысты болмақ [1]. Жaһaндaну кеңіcтігінде 

қoғaмның жедел дaмуы инклюзивті білім беpу жaғдaйындa бoлaшaқ 

мамандарды дaяpлaуғa ҥлкен cептігін тигізеді. Ocы opaйдa, Қaзaқcтaнның 

инклюзивті білім жaғдaйындa бoлaшaқ мамандарды дaяpлaу пpoцеcі жaңa 

pефopмaны жҥзеге acыpып ҥлгеpді. Бҧл жеpде ӛтпелі кезеңді бacынaн 

ӛткізіп жaтқaн біздің еліміз ҥшін инклюзивті білім жҥйеcін pефopмaлaу 

жaңa қҧбылыc бoлып тaбылaтындығын aтaп ӛту қaжет.  

Біздің елімізде тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдарда басқа 

мемлекеттердегідей, психологиялық кҥйзелістің әсерінен, жҥйке 

ауруларының кӛбеюінен, әp тҥpлі әлеуметтік, экологиялық, экономикалық 

факторлардың ықпалынан пайда болған ерекше қамқорлықты қажет ететін 

балалардың саны жылдан жылға ӛсуде.  

Бҥгінгі стaтиcтикaлық мәліметтердің нәтижесіне сҥйене отырып, 

талдау жасайтын болсақ, психологиялық, физиологиялық, коррекциялық, 

ауытқушылықтары бар балалардың саны 175 мыңға жетеді. Бҧл мәселені 

қaзіpгі әлеуметтік социумдағы жағдаймен салыстыратын болсақ, осы 

категориядағы балалар ҥлкен дағдарысты бастарынан ӛткізуде, себебі 



олардың қҧндылық бағдары мен қоғамның арасындағы қарама-қайшылық 

анық кӛрінеді.  

Сондықтан да аталған оқу қҧралы бҥгінгі таңдағы инклюзия 

мәселелерін және оның даму тенденцияларын, инклюзивті білім беруді 

ҧйымдастырудың жолдары мен мҥмкіндіктерін зерттеуге бағытталған 

бірегей еңбек болып табылады. 

Инклюзивті білім беруді дамыту мәселесіне біздің 

республикамыздың кӛптеген стратегиялық қҧжаттарында (Қазақстан 

Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

Мемлекеттік бағдарламасы, ҚР «Баланың қҧқықтарын қорғау туралы» 

Заңы, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, Қазақстан 

Республикасының «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-

педагогикалық тҥзеу арқылы қолдау туралы» Заңы, «Қазақстан 

Республикасында мҥгедектерді әлеуметтік қорғау» туралы Заңы, 

«Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» Заңы және т.б.) кӛңіл бӛлінеді. 

Мемлекеттік бағдарламада арнайы және инклюзивті білім беру 

стратегиясын әзірлеу және оны енгізу қарастырылған. Бҧл бағдарламаға 

сәйкес, инклюзивті білім беруге жағдай жасайтын мектептердің ҥлесін 

жалпы мектеп санынан 70%-ке дейін арттыру (қазіргі уақытта 38%), 

мҥгедек балалар ҥшін «кедергісіз қол жетімділікті» қҧрайтын мектептердің 

ҥлесін жалпы мектеп санынан 20%-ке арттыру, инклюзивті білім берумен 

қамтылған балалардың ҥлесін, дамуында арнайы қажеттілігі бар 

балалардың жалпы санынан 50%-ке арттыру қарастырылған [2].  

Инклюзивті білім беруді тиімді жҥзеге асыру ҥшін барлық 

балалардың, олардың қабілеттері мен мҥмкіндіктеріне тәуелсіз білім алу 

сҧраныстарын қанағаттандыруға икемді білім беру ортасын қҧру қажет. 

Қазіргі заманғы педагог білім алушылардың толыққанды дамуы және ӛзін-

ӛзі дамытуы, ата- аналармен, мамандармен, медициналық 

қызметкерлермен, қоғамдық және арнайы ҧйымдардың ӛкілдерімен ӛзара 

әрекеттесе алуы ҥшін жағдай жасай отырып, олардың жеке сҧраныстарына 

икемделуге дайын болуы қажет. Осыған байланысты оның кәсіби 

қҧзыреттілігіне талаптар ӛсуде.  

Инклюзивті білім беру – гуманизмге, руханилылыққа, әлеуметтік 

әділдікке жетелейтін әрі солардан бастау алатын, ӛзіндік ерекшелігі мол 

сала. Адам қҧқықтары саласындағы халықаралық стандарттары әрбір 

адамның қоғамдық ӛмірге теңдікпен және дискриминациясыз араласуы 

керек деген идеяға негізделетіні белгілі. Сондықтан да әлемдік білім беру 

жҥйесінде соңғы жылдары жаңашыл идеялар кӛптеп енгізіліп, олардың 



діңін ЮНЕСКО-ның «Білім барлығы ҥшін» бағдарламасы қалап келеді. 

Оқыту мекемелеріне инклюзивтік білім беруді енгізу процесі – уақыт 

талабы. Дегенмен, бҧл қадам – білім беру жҥйесіндегі гуманизмнің 

қарқынды даму нәтижесі екенін де атап ӛту керек. Әрине, ӛскелең ҧрпаққа, 

олардың физикалық, интеллектуалдық, этникалық мҥмкіндіктеріне 

тәуелсіз сапалы білім беруді, тәрбиелеуді, дамытуды және 

әлеуметтендіруді қамтамасыз етуде практикада инклюзивті білім беруді 

жҥзеге асыратын және кәсіби міндеттерді шығармашылықпен шешетін, 

педагогикалық, психологиялық және әдістемелік білімдерді терең 

меңгерген педагогтар қажет [3].  

Осымен де байланысты, Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаев: «...Бесіншіден, мҥмкіндігі шектеулі азаматтарымызға 

кӛбірек кӛңіл бӛлу керек. Олар ҥшін Қазақстан кедергісіз аймаққа айналуға 

тиіс. Бізде ондай адамдарға қамқорлық кӛрсетілуге тиіс – бҧл ӛзіміздің 

және қоғам алдындағы біздің парызымыз. Бҥкіл әлем осымен айналысады. 

Мҥмкіндігі шектеулі адамдар тҧрмыстық қызмет кӛрсету, тағам ӛнеркәсібі, 

ауыл  шаруашылығы кәсіпорындарында жҧмыс істей алады», - деп 

мҥмкіндігі шектеулі жандарға қолдау кӛрсетіп, олардың оқып-білім 

алуына, еңбек етуіне мҥмкіндік туғызу керек екендігіне баса назар аударды 

[1].  

«Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беруді дамытудың 

тҧжырымдамалық тәсілдерінде» білім беруге ерекше қажеттіліктері бар 

білім алушыларға мына санаттағы балалар жататыны белгіленген:  

- мҥмкіндіктері шектеулі балалар;  

- мигранттардың, оралмандардың, босқындардың, саны аз ҧлттар 

отбасыларынан шыққан балалар;  

- қоғамда әлеуметтік бейімделуде қиындықтары бар балалар (жетім 

балалар, виктимді балалар, девиантты мінез-қҧлықты балалар, әлеуметтік- 

экономикалық және әлеуметтік-психологиялық деңгейі тӛмен отбасынан 

шыққан балалар) [4].  

Бҧл санаттағы балалар – ӛмірде тҥрлі қиын жағдайларға душар 

болған, қиындықтарға тап болған балалар екені белгілі. Осыны ескере 

отырып, мҥмкіндігі шектеулі балалардың қоғамға ерте бастан кіріктірілуі, 

олардың болашақта толыққанды қоғам мҥшесі болуына мҥмкіндік 

жасалуда. Білім беруді гуманизациялау оқыту мен тәрбиелеу процесінде 

баланың жеке басы, танымдық қызығушылығы, тҧлғалық қасиеттері 

дамуын тиімді ететін оқыту мен тәрбие әдістері мен формаларын 



қолдануын қажет әрі талап етеді. Қоғамдық дамудың басты ҧстанымдары 

әрбір адамның ӛзінің білім алу қажеттілігін қанағаттандыру қҧқығы мен 

сапалы базалық білім алуы қҧқығын қамтамасыз ету болып табылады.  

ЮНЕСКО ҧйымдастырған 48 Халықаралық конференциясында 

(Женева, 2008 ж.) 116 мемлекет ӛздерінің еліндегі білім беру жағдайлары 

туралы Ҧлттық есептер берді. Бҧл есептер, бір жағынан, білім беру 

процесінің бірқалыпты екенін кӛрсетсе, екінші жағынан, инклюзивті білім 

беру жағдайында педагогтардың жалпы осы процеске қатысушылардың 

кәсіби қҧзыреттіліктерін арттыру мҥмкіндіктері туралы жаңа бағыттағы 

шешімдер қабылданды. Дегенмен де әр мемлекеттің экономикалық, саяси, 

мәдени дамуына байланысты аталған проблема әрқилы бағытта зерттеу 

нысанына айналуда.  

Бҧл процесті жҥзеге асыру барысында қазақстандық педагогтар 

кӛптеген жағдайларда, объективті кедергілерге кездесуде, атап айтқанда 

(сыныптардың толық жетіспеуі, материалдық базаның әлсіздігі, 

дефектолог, логопед, тьютор мамандардың жоқтығы, әртҥрлі деңгейлік 

бағдарламалардың болмауы, ерекше қамқорлықты қажет ететін 

балалармен ӛзара әрекеттесуде педагогтың кәсіби қҧзыреттілігінің 

тӛмендігі, инклюзивті білім беру жағдайында педагогикалық ҥрдісті 

жоспарлау, ҧйымдастыру, жобалау және дамыту сияқты субъективтік 

себептердің нығаюына байланысты әдістемелік дайындықтың 

жеткіліксіздігі және т.б.).  

Қазіргі уақытта инклюзивті білім берудің қажеттіліктерін ескере 

отырып, білім беру процесіне қатысушылардың кәсіби қҧзыреттілігін 

дамытуға бағытталған республикада инклюзивті білім беру саласында 

педагогикалық кадрларды басқару жҥйесі жасалмаған. 

 Аталған мәселені қарастырған ғылыми және зерттеу еңбектерге 

талдау жасау барысында, бҧл мәселенің жан-жақтылығын отандық 

ғалымдардың, жақын және алыс шетелдік зерттеулерде инклюзивті білім 

беру, педагогтардың кәсіби қҧзыреттілігін дамыту мәселелерін тҥрлі 

бағыттарда қарастырылғаны анықталды.  

Оларды былайша топтастыруға болады: 

 – инклюзияның даму тарихы мен кіріктіре (интегарциялық) 

оқытудың маңыздылығы Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, 

В.В.Лебединский, Н.Н.Малофеев және т.б.;  

– инклюзивті білім беру жағдайында мҧғалімдердің кәсіби даярлық 

негіздері Е.Г.Самарцева, И.Н.Хафизуллина, К.Р.Кузьмов, О.С.Кузьмина, 



Ю.В. Шумиловская, В.В.Хитрюк, С.А.Черкасова және отандық 

зерттеушілерден Р.А.Сҥлейменова, З.А. Мовкебаева, И.Оралканова және 

т.б.;  

– кәсіби даярлықтағы қҧзіреттілік мәселесі И.А.Зимняя, 

Г.М.Коджаспирова, И.А.Колесникова, Дж.Равен, В.Хутмахер, 

А.В.Хуторской, С.Л.Мищенко, С.А.Зайцева, Ю.А.Дмитриев және т.б.. 

 Шетел еңбектерін негізге ала отырып, ерекше қамқорлықты қажет 

ететін балаларды интеграциялап оқыту мәселесін зерделеу барысында 

мынандай тҧжырымға келдік, Еуропа мемлекеттерінде интеграция 

процесін енгізу қоғамның даму деңгейіне байланысты жҥзеге асатын кӛп 

факторлы процесс болғандықтан ол ҥнемі ӛзгеріп, ҥзіліссіз жҥргізіліп 

келді. Жалпы алғанда, бҧл жағдай дамыған елдеpдің әлеуметтік 

мәретебесіне, экономикалық жағдайына, білімді модернизациялау 

реформасына байланысты болды. Сондықтан да инклюзивті білім беру 

бҥгінгі заманауи тәжірибиеде кҥрделі және қарама- қайшылығы жоғары 

жҥйе деп есептеуге болады.  

Интеграция проблемасымен шетелде кӛптеген ғалымдар айланысып, 

іргелі зерттеулер жасады. Олар: Salisbury C.L., Palombaro M.M., Hollowood 

W.M., Shea T.M., Bauer A.M., Trow M., Лoшaкoвa И.И., Яpcкaя-Cмиpнoвa 

Е.P., Cемaгo М.М., Cемaгo Н.Я., Кocc В.O.  

Шетел ғалымдарының еңбектерінде ықпалдастырудың жаңа 

реформасы, оны тәжірибиеде қолданудың қағидалары, ерекше 

қамқорлықты қажет ететін бaлaлapды кіріктіріп oқыту мен тәрбиелеудің 

заңдылықтары зерделенген.  

Елімізде инклюзия процесі жаңа бағыт ретінде 2011 жылдaн бacтап 

қолданыла бастады. Білім алушыларды қалыпты балалармен кіріктіріп 

оқыту мәселесі бoйыншa теориялық еңбектер жазған ғалымдар: 

Мoвкебaевa З.A., Cҥлейменoвa P.A., Еpcapинa A.М., Бaйтҧpcынoвa A.A., 

Хaлыкoвa Б.C., Кaткенoв К.A., Жaлмҧхaмедoвa A.К. Авторлардың 

еңбектерінде инклюзивті білім беpуді ҧйымдастырудың теориялық және 

әдістемелік ерекшеліктері, тарихи-педагогикалық алғышарттары 

хронологиялық кезеңдердің тоғысында зерделенген.  

Қазақстанда инклюзивті білім беру қарқынды дамығанымен, оны 

тәжірибеде қолдану барысында бірқатар шешілмеген мәселелер бар. 

Ы.Алтынсарин атындағы Ҧлттық Білім академиясы инклюзивті білім 

беруді дамыту орталығының мамандары инклюзивті білім беруді 



тәжірибеге енгізу барысында ғылыми-әдістемелік қолдау жеткіліксіздігін 

атап ӛтеді.   

Сондықтан, ҧсынылып отырылған әдістемелік ҧсынымдаманың 

ӛзектілігі мынада: 

 - білім берудің барлық деңгейлерінде педагогтардың кәсіби дамуын 

ғылыми-әдістемелік қамтамасыздандыру жҥйесінің маңызыдылығы;  

- инклюзивті білім берудің қажеттілігін ескере отырып, білім берудің 

барлық деңгейлерінде педагогтардың кәсіби іс-әрекетінің барлық 

компоненттерін тҧтастықта қарастыратын іргелі зерттеулердің жоқтығы;  

- тҧтас алғанда, ҧсынылып отырған зерттеу  

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жҥзеге асыру 

контекстінде талап етілгендігі себепші болады.  

Жоғарыда әдебиеттерді талдау барысында инклюзивті білім беру 

жағдайында ғылыми-әдістемелік жҥйені қҧрастыру қажет екендігіне кӛз 

жеткіздік. Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беруді ғылыми- 

әдістемелік қамту аясында жасалған аталмыш әдістемелік ҧсынымдама 

мҥмкіндігі шектеулі балалардың қҧқықтарын қамтамасыз ету және ӛмір 

сҥру жағдайларын жақсарту жӛніндегі ҧзақ мерзімге бағытталған Ҧлттық 

жоспарды іске асыруға ықпал етеді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектепке дейінгі инклюзивті білім беру процесіне қатысушылардың 

кәсіби қҧзыреттілігін дамыту мәселесі 

 



Педагогтың психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілігі оның 

кәсіпқойлығының басты кӛрсеткіші және тиісінше білім беру процесін 

тиімді ҧйымдастырудың негізін қалаушы шарты болып табылады.  

Психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілік педагогтың кәсіби 

қҧзыреттілігінің жалпы қҧрылымындағы қҧрамдас элементі болып 

табылады, ол сондай-ақ коммуникативтік қҧзыреттілікті, риторикалық 

қҧзыреттілікті, когнитивті қҧзыреттілікті, кәсіби-техникалық және кәсіби-

ақпараттық қҧзыреттілікті қамтиды.  

Психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілік мәселелерімен Ю.П. 

Азаров, Ш.А. Амонашвили, Г.Г. Горелова айналысты. Психологиялық-

педагогикалық қҧзыреттіліктің мәні мен мазмҧнын ашу ҥшін «педагогтың 

кәсіби қҧзыреттілігі» ҧғымын терең қарастыру қажет.  

Ғылыми әдебиетте педагогтың кәсіби қҧзыреттілігі мәселелерін 

зерттеу кеңінен ҧсынылған, ӛйткені қазіргі білім беруде ең ӛзекті 

қҧзыреттілік тәсіл болып табылады.  

Бҥгінде кӛптеген ғалымдар, қоғам қайраткерлері білім беру сапасы 

және ғылым мен ӛндірістің даму қарқыны артта қалып отыр деп санайды.  

Америкалық ғалымдар қҧзыреттілік тәсіл шеңберінде сапалы 

оқытудың тҧжырымдамалық негізін зерттеді. Олар қҧзыреттілік тәсіл 

еңбек нарығының сҧраныстары мен қажеттіліктеріне сәйкес келеді деп 

санайды. Американдық ғалымдар қҧзыреттілік парадигмасы арқылы 

сапалы білім берудің концептуалды негізін әзірледі. Олар қҧзыреттілікке 

негізделген парадигма сапалы білім беру мен еңбек нарығының 

қажеттіліктерін ҥйлестіретініне сенеді. Американдық зерттеушілер 

қҧзыреттілік білімнің қҧрылымдық элементтеріне білім, іскерлік және 

қҧндылықтарды жатқызады.  

АҚШ мектептерінде мамандардың педагогикалық және 

психологиялық білімін тексеру ҥшін білім беру қызметін ҧйымдастыру 

дағдыларына байланысты бірқатар салаларды қамтитын тестер 

қолданылады. Оқытудың мақсаты мен нәтижесі ретінде қҧзыреттілік 

тәсілдемесі болашақта кәсіби қызметте қҧзыреттілік ретінде кӛрінетін 

әртҥрлі деңгейдегі тҥйінді қҧзыреттіліктерді қалыптастыруды анықтайды 

[4].  

Педагогтердің кәсіби қҧзыреттілігі мәселелерін XX ғасырдың 90-шы 

жылдары Ресей ғалымдары: Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, В.П. 

Беспалько, Т.И. Шамова және басқалар қарқынды тҥрде зерттей бастады.  



Кәсіби мамандарды даярлауды дамытуда және жоғары оқу 

орындарының оқытушыларының кәсіби қҧзыреттілігін жетілдіру жолдары 

мен білім беру процесін ҧйымдастыру теориясын, мазмҧнын және 

әдіснамасын жақсарту бағытында қазақстандық ғалымдардың ҥлесі зор. 

Атап айтатын болсақ, мамандарды даярлауға қатысты мәселелерді жан-

жақты әртҥрі аспектілері бойынша Т.С.Садыков, А.П.Сейтешев, 

Г.А.Уманов, Л.К.Керимов, М.А.Кудайкулов, К.К.Жампеисова, 

Г.К.Нургалиева, Ш.Т.Таубаева сияқты қазақстандық ғалымдардың 

еңбектерінің қосқан ҥлесі зор.  

Аталған ғалымдар педагогикалық қҧзыреттіліктің мынадай 

аспектілерін ашады: басқарушылық аспект оқытушы талдайды, 

жоспарлайды, ҧйымдастырады, бақылайды, оқу процесін білім 

алушылармен ӛзара қарым- қатынас арқылы реттейді; психологиялық 

аспект, оқытушының тҧлғасына қалай әсер етеді, педагог білім 

алушылардың жеке қабілеттерін қалай есепке алады; педагогикалық 

аспект, оқытушы оқытуды әдістер мен тәсілдердің кӛмегімен жҥргізеді.  

Г.М Коджаспированың сӛздігінде «қҧзыреттілік» тҥсінігі 

автолитарлы жҥйе ретінде тҥсіндіріледі [5].  

Қазіргі қоғамда жасыл экономика, жаңа саясат, жаңа білім орын 

алуда. Аталған факторлардың барлығы «педагогикалық, психологиялық 

қҧзыреттілік», «қҧзыреттілік» ҧғымын кеңірек қолдануына әкелді. 

Ғалымдардың зерттеу еңбектерінде «қҧзыреттілік» тҥсінігіне қатысты 

әртҥрлі кӛзқарастар бар. Сондықтан да бҧл тҥсінік терең зерттеуді талап 

етеді.  

Бҧл ҧғымды Н.Хомский енгізген. Ол алғаш рет ана тілін меңгеруге 

бағытталған қабілеттер жиынтығы деп тҥсіндірген. Ал ғалым М.В.Рыжков 

ӛзінің зерттеуінде қҧзыреттілікті былай топтастырады:  

• «қҧзыреттілік» ҧғымы тек танымдық (когнитивтік) және 

технологиялық қҧраушы ғана емес, ол мотивациялық, әлеуметтік және 

мінез- қҧлықтық, яғни оқыту нәтижелерін (білім, білік, дағды) қҧндылық 

бағдар жҥйелерін қамтиды;  

• қҧзыреттілік – алған білім, білік, тәжірибе, мінез-қҧлық тәсілдерін 

нақты жағдаятта, нақты іс-әрекет жағдайында жҧмылдыру қабілеті;  

• қҧзыреттілік ҧғымында «нәтижеден» қалыптасатын білім мазмҧны 

мен интеграциясы жатыр;  



• қҧзыреттіліктер тек білім беру мекемелеріндегі оқыту процесінде 

ғана емес, яғни дәстҥрлі және дәстҥрден тыс білім алу жағдайында да 

қалыптасады - деген [6].  

А.В. Хуторский «қҧзырет» және «қҧзыреттілік» ҧғымдарын 

ажыратып, келесі анықтамаларды ҧсынады: Қҧзырет – адамның ӛзіне және 

қызмет нысанасына байланысты жеке қасиеттерге ие болуы. Қҧзыреттілік 

– пәндер мен процестердің белгілі бір шеңберіне қатысты сапалы ӛнімді 

(білім, білік, дағды, қызмет тәсілдері) ӛзара байланыстарын және 

қасиеттерінің жиынтығын қамтиды [7]. 

 Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде болашақ 

мҧғалімдердің кәсіби қҧзыреттілігінің мазмҧнын қарастырудың бірнеше 

тәсілдері бар. Е.С. Баразгова, Л.А. Беляева, И.В. Бестужев-Лада, Ю.Р. 

Вишневский, Г.Е. Зборовский, Ф.Г. Зиятдинова және т.б. авторлар 

әлеуметтік орта факторларын зерттеу негізінде педагогтардың кәсіби 

қҧзыреттілігін қарастырды. Г. Любимов, А. Маслоу, Л. Питер және т. б. 

әлеуметтік, басқарушылық, экономикалық және ӛндірістік салалардағы 

кәсіби қҧзыреттілікті зерттеді. К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 

Е.А. Анциферова, Е.А. Братусь және т.б. кәсіби қҧзыреттілікті адамның 

тҧлғалық қалыптасуы оның дамуының ҥздіксіз процесі ретінде 

қарастырды. Бҧл авторлар кәсіби қызметті жеке тҧлғалық дамудың, ӛзін-

ӛзі іске асырудың, игіліктің маңызды айқындаушы факторы ретінде 

белгілейді [8]. 

 Ғылыми әдебиетті талдау кәсіби қҧзыреттіліктің мәнін тҥсінудің 

бірнеше кӛзқарасы бар екенін кӛрсетті:  

 кәсіби қҧзыреттілік тҧлға мәдениеті ретінде (Е.В. Бондаревская, 

Т.Е. Исаева, В. Попова, А.И. Пискунов);  

 кәсіби қҧзыреттілік кәсіби білім деңгейі ретінде (Б. С. 

Гершунский);  

 кәсіби қҧзыреттілік кәсіби қызметтің тиімділігін негіздейтін 

тҧлғаның субъектілік қасиеттерінің бірі ретінде (Д.М. Гришин, Н.В. 

Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.И. Горняцк және т. б.);  

 кәсіби қҧзыреттілік кәсіби міндеттерді орындауды қамтамасыз 

ететін білім, білік және дағды, тҧлғаның кәсіби-маңызды қасиеттерін 

қамтитын жҥйе ретінде (Т.Г. Браже, Н.И. Запрудский),  

 кәсіби қҧзыреттілік кәсіпқойлықтың жеке қҧрамдас бӛлігі ретінде 

(Т.Ю. Базаров);  



 кәсіби қҧзыреттілік маман даярлау сапасының кӛрсеткіші мен 

нәтижесі ретінде (А.Г. Бермус, И.А. Зимняя);  

 кәсіби қҧзыреттілік білім беру мазмҧнын жаңартудың практикалық 

кӛрінісі ретінде (В.В. Краевский);  

 кәсіби қҧзыреттілік білім беру стандарттарын қҧрастырудың жаңа 

тәсілі ретінде.  

Жоғарыда аталған педагогтың кәсіби қҧзыреттілігін тҥсінудегі 

барлық тәсілдер осы ҧғымды жҥйелі қҧбылыс ретінде және кәсіби қызметті 

қамтамасыз ететін интеграцияланған процесс ретінде тҥсінуге мҥмкіндік 

береді. Мысалы, Т.Е. Исаева оқытушының қҧзыреттілігін 

айналасындағыларға ізгілікті-қҧндылық қарым-қатынасымен, еңбекке 

деген шығармашылық кӛзқараспен, жеке және кәсіби жетілдіруге тҧрақты 

бағытталуымен біріктірілген кәсіби-тҧлғалық білімнің, іскерліктің және 

адам сапасының бірегей жҥйесі ретінде қарастырады. Олар педагогикалық 

жағдайларды меңгеру ҥшін қолданылады, оның барысында қызметтің жаңа 

мәні, қҧбылыстар, қоғамдық қатынастардың жаңа сапасына қол жеткізуге 

ықпал ететін мәдениет объектілері пайда болады [9].  

Педагогтың кәсіби қҧзыреттілігін отандық ғалымдар терең зерттеген: 

педагогтың кәсіби қҧзыреттілігі педагогикалық шеберліктің салдары 

ретінде- Хмель Н.Д., жоғары білім беру жҥйесінде мамандардың кәсіби 

қҧзыреттілігін қалыптастыру - Б.Т. Кенжебеков; болашақ педагогтардың 

кәсіби қҧзыреттілігін қалыптастыру - Н.Р. Шаметов; жҧмысшылардың 

кәсіби қҧзыреттілігін қалыптастырудың ҧйымдастырушылық-

педагогикалық шарттары - Д.Г. Мирошин; ЖОО-да болашақ 

педагогтардың кәсіби қҧзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық 

шарттары - М.В. Семенова; педагогикалық практика барысында 

студенттердің кәсіби қҧзыреттілігін қалыптастыру - Ш.К. Жантлеуова.  

Д.И.Ушаков ӛзінің тҥсіндірме сӛздігінде «қҧзіреттілік» және 

«қҧзірет» ҧғымдарын сипаттай отырып, ерекшеліктерін жҥйелеп 

тҥсіндіреді. Д.И. Ушаковтың пайымдауынша «Қҧзыреттілік» - іскерлік пен 

ептілік, ал «қҧзірет» ҧғымы адамның тҧлға ретіндегі ӛзіндік мәні, кәсіби 

іскерлігі және қызметтегі акмеологиялық қасиеттердің кӛрсеткіші [10].  

Ресей ғалымы JI.М. Митинаның зерттеуі бойынша қҧзыреттілік 

ҧғымы «жеке тҧлғаның қарым-қатынасын басқаруда қолданатын білім, 

дағды, іскерлік компоненттерінің жиынтығы» [11].  

Ғалым К. Хамзинаның еңбектеріне талдау жасайтын болсақ, 

педагогикалық қҧзіреттілік ол студенттердің бағдарды дамуы, іс-



әрекеттерді жҥзеге асыруы, танымдық дағдылардың болуы, жалпы 

айтқанда тәжирибелерінің жиынтығы», - деп сипаттаған болатын. 

Қҧзыреттілік ҧғымына терең тоқталған ғалымдардың бірі Л.А. 

Петровскаяның, И.А. Зимняяның ғылыми еңбектерін атауға болады. Б. 

Оспанова ӛзінің зерттеуінде педагогикалық қҧзыреттілік туралы 

«қҧзыреттілік студенттің ӛмірлік тәжірибесінде жинаған іскерлігі, шешімді 

қабылдай білу дағдысы, жеке тҧлғаның оқу процесіне деген ӛзінің 

қабілеттілігі - деген болатын [12].  

И.А. Зимняяның талдауына негіз болған еңбектерде ол 

қҧзыреттілікті білім алуға бағытталған, болашақ маманның іскерлік 

дағдысы мен оқу процесін ҧйымдастыра алатын қабілеттерін жатқызады 

[12].  

А.К. Маркова ӛз зерттеулерінде, ЖОО студенттерінің қҧзіреттілігін 

жетілдірудің әр тҥрлі аспектілерін ҧсынады және сипаттамасы мен 

мазмҧны бойынша қҧзіреттіліктерді тӛрт топқа бӛледі. Атап айтсақ, 

арнайы қҧзіреттілік, әлеуметтік қҧзіреттілік, тҧлғалық және жеке 

қҧзіреттілік [6].  

1) Арнайы қҧзіреттілікті игеру барысында жеке тҧлға дайын ӛнімді 

меңгерумен ғана шектелмейді, керісінше алған теориялық материалдарын 

тәжірибеде қолдануды ҥйренуге кҥш жҧмсайды;  

2) Әлеуметтік қҧзыреттілік қоғамдық сананы қалыптастыруға, 

вербальды және вербальсыз стильдерді қолдануға, социумда әлеуметтену 

мен бейімделуге бағытталған кәсіби әрекеттестіктің кӛрсеткіші;  

3) Тҧлғалық қҧзыреттілік жеке тҧлғаның мендік сипатының болуы 

бҥгінгі таңда ӛзін-ӛзі ӛзектендіруіне, ӛзін-ӛзі басқаруына негіз болады;  

4) Жеке кәсіби қҧзыреттілік барысында тҧлға субъектілік әрекет 

жасауға, психологиялық эмоциясын тежеуге, танымдық әрекеттерін 

мотивациялауға, тҧрақты мінез-қҧлықты қалыптастыруға әрекеттенеді.  

А.К. Маркованың еңбегіне анализ жасайтын болсақ, мынандай 

қорытындыға келеміз, ғалым кәсіби қҧзыреттілікті қалыптастырудың 

негізгі бағыты жеке тҧлғаның білімді ӛз бетімен игере отырып, оны 

пайдалану дағдысының болуы деп атап кӛрсетеді. Бҧл жерде автор 

ирархиялық пирамида жҥйесін ҧсынады, яғни отбасы, мектеп, оқушы. Осы 

сабақтастық ең маңызды ӛлшем ретінде кӛрінеді. Осы сабақтастық 

психолог Маслоудың қажеттілік пирамидасымен байланысып жатыр.  



С.А. Дружилов қҧзіреттіліктің тӛмендегі компонентерін ҧсынады: 

Мотивациялық-еріктік компонентке автор мотивацияны, мақсатты, 

қажеттіліктер мен қҧндылықтарды, кәсіби қызығушылықты, рефлексияны 

жатқызады.  

Қызметтік компонентке мҧғалімге қажетті инновацияны 

модернизациялау мен білім мазмҧнын интеграциялау процесін жатқызады.  

Коммуникативті компонентке желілік жҥйені жетілдіру барысында 

қолданатын коммуникативті тәсілдемелерді жатқызады.  

Рефлексивті компонентке мҧғалімнің ӛз шығармашылығын 

бағалауын, іс-әрекетін жоспарлауын, мақсатын жобалауын, мотивтік 

қызығушылығын жатқызады [13].  

Қазақстандық ғалым Б.Т. Кенжебеков ӛзінің диссертациялық 

жҧмысында кәсіби қҧзыреттілікті белгілі бір әрекеттерді орындауға 

даярлығы мен тәжірибелік қабілеттілігі - деп дәлелдейді [14].  

Педагог қҧзыреттілігінің пайда болуында тӛмендегідей 

қҧзіреттіліктер негізгі болып табылады:  

1. Психологиялық қҧзыреттілік. Ол мектеп кеңістігінде жҧмыс істеу 

мақсатын, ӛзін-ӛзі дамыту мен ӛз білімдерін жетілдіру қажеттілігін, 

педагогикалық қызметті ӛз бетінше және жауапкершілікпен жҥзеге 

асыруды, оқушының психикалық дамуына кӛмектесуді, ҧдайы ӛз-ӛзімен, 

ойлау және тану қабілетімен жҧмыс істеуді кӛздейді.  

2. Ғылыми-теориялық қҧзыреттілік. Ол педагогикалық ғылымды 

дамыту тҧжырымдамасын білумен, тҧлғаны дамыту схемасын ҥлгілеу 

шеберлігімен және т.б. теңдестіріледі.  

3. Тәжірибелік қҧзыреттілік. Бҧл – педагогикалық іс-әрекетті тиімді 

жҥзеге асыруға мҥмкіндік беретін тәжірибелік білімдер мен дағдылардың 

жиынтығы.  

4. Психофизиологиялық қҧзыреттілік. Ол тҧлғалық қасиеттер мен 

балалармен педагогикалық жҧмысты іске асыруға мҥмкіндік беретін 

белгілі бір білімдердің ҥйлесімінен тҧрады.  

5. Физиологиялық қҧзыреттілік. Бҧл – педагогтың физиологиялық 

және психикалық денсаулығының кәсіпке қойылатын талаптарға 

сәйкестігі. 

 М.А. Ермағанбетова қҧзыреттіліктің негізгі элементтері ретінде 

мыналарды атайды:  



 мотивациялық (жҧмыс істеуге қызығушылық, осы салада белгілі 

бір табыстарға қол жеткізу);  

 танымдық (оқыту ҥдерісінде, соның ішінде гуманитарлық пәндерге 

деген қызығушылығын дамыту);  

 эмоционалды-еріктік (білім берудегі бәсекелестікті арттыру) [15]. 

Осылайша, оқу ҥдерісінде мҧғалімге қажетті қҧзыреттіліктің 3 тҥрін бӛліп 

кӛрсетуге болады, олар: базалық, функционалдық және кәсіби. Сонымен, 

инклюзивті білім беру процесінде педагог мынандай кәсіби 

қҧзыреттіліктерді игеруге міндетті:  

 баланың жеке тҧлғасының қаншалықты дәрежеде ақауланғанына 

қарамастан, оны қҧндылық ретінде мойындауды;  

 балаға тек білім беріп қана қоюды емес, денсаулығының 

ақаулығына қарамастан, толық дамытуға бағдар ҧстануды;  

 адамзат жинақтаған білім мен мәдени қазынаны денсаулығында 

ақауы бар балаларға жеткізуші ретінде де, сол қазынаның иесі ретінде де 

ӛзінің ҥлкен жауапкершілікте болатынын сезінуді;  

 осы салада жҧмыс істейтін педагог қызметінің шығармашылық 

мәнін, кӛп рухани кҥші мен бойындағы қуатын жҧмсауды қажет ететін 

болғандықтан, денсаулығының мәнін айқын тҥсінуді ҥйренеді.  

Қҧзыреттілік қҧрылымын ғалымдар әр тҥрлі қарастырады. С.Г. 

Молчанованың айтуы бойынша «...кәсіби-педагогикалық қҧзыреттілік – 

бҧл объект... оны қҧрылымдау және формализациялау ӛте кҥрделі» [16].  

Г.Ж.Меңлібекова ӛз зерттеулерінде бҥгінгі педагогикалық 

проблеманың нысанына айналған қҧзыреттілікке назар аударған болатын. 

Оның ойынша, әлеуметтік қҧзыреттілік дегеніміз – жеке тҧлғаның 

педагогикалық қҧбылыстарды дҧрыс қабылдауы, әлеуметтік 

қҧбылыстарды қҧндылық бағдар ретінде сезінуі - деп тҧжырымдайды.  

Бҧл тҧжырымдар бҥгінгі заманауи ғылымның дамуында жасалған 

зерттеулер жаңа кӛзқарастың дамуына себеп болды. Осыған байланысты 

бірқатар ғалымдар ӛздерінің тың зерттеулері мен тәжірибелерін дҥниеге 

әкелді.  

Ресей зерттеушісі Е.Г Самарцева ӛз еңбегінде болашақ мҧғалім 

интеграциялау барысында тӛмендегідей қасиеттер мен сапаларды меңгеруі 

қажет деп ҧғындырды. Интеграцияның ерекшеліктері мен заңдылықтарын 

меңгеруі, дидактикалық немесе әдістемелік қабілетінің болуы, балалардың 



жас ерекшеліктерінің психологиясы мен физиологиясын білуі, инклюзияға 

бейімдеудің әдіс-тәсілдерін, технологиясын меңгеруі, әлеуметтік кӛмек 

кӛрсетудің шетелдік тәжірибесін қолдана алуы, нормативті базаны, 

электронды ақпараттарды қолдана алу дағдысының болуы және т.б. [17].  

Э.А. Гафари ӛз зерттеуінде мҧғалімнің ерекше қамқорлықты қажет 

ететін балаларды интеграциялауда орны ерекше екендігін айтады, оларды 

ынталандыру барысында болашақ мҧғалім интеграциялау жағдайында 

жағымды психологиялық климат орнатуы міндетті.  

Мҧғалімнің қҧзыреттілігін дамыту мәселесімен алғаш рет 

айналысқан Ресей ғалымы Ю.В. Шумиловскаяның айтуы бойынша, 

болашақ мҧғалімдер интеграциялау барысында балалардың психологиялық 

мҥмкіндіктерін негізге алып, оқытуды ҧйымдастыра білуі маңызды. 

Интеграциялау жағдайында ерекше қамқорлықты қажет ететін 

оқушылармен жҧмыс жҥргізудің технологиясын меңгеруі қажет және 

олардың инклюзивті мектепте жҧмыс жасау дағдысы мен қҧзыреттіліктері 

болуы керек [18].  

З.А. Мовкебаева ӛз зерттеулерінде болашақ мҧғалімдерді ерекше 

қамқорлықты қажет ететін балалардың қабілетіне орай оқу бағдарламасын 

сәйкестендіру қажет. Ерекше қамқорлықты қажет ететін балалардың 

дамуына сәйкес мектеп пәндерін бейімдеу [19].  

Қазақстандық зерттеуші И.А. Оралканова интеграция бағытында 

пайда болған тың зерттеулерді сҧрыптай отырып, осы мәселенің 

тӛңірегінде жаңа идеялардың пайда болуына негіз жасайды [20].  

Автор ӛз зерттеулерінде болашақ маманның интеграциялау 

даярлығына тоқтала келе, қҧзыреттіліктің тӛмендегідей қҧрылымын 

анықтайды:  

− жеке тҧлғаның қҧндылықтық бағдарын қалыптастыру;  

− жеке тҧлғаның психологиялық мҥмкіндіктерін ояту;  

− оқушының бойындағы толеранттылық;  

− эмпатия;  

− болашақ маманды педагогикалық оптимизм рухында тәрбиелеу.  

Оқыту процесі тиімді ҧйымдастырылуы ҥшін болашақ тәрбиеші 

жҧмысын жоспарлау, ҧйымдастыру арқылы диагностиканың интенсивті 

тҥрлерін қолдана алады. Диагностиканы қолдану жеке тҧлғаның 

психологиялық қажеттіліктерін болжауға мҥмкіндік береді.  



− медициналық диагностика барысында мҧғалім дәрігердің рӛлін 

атқарады, бірақ айырмашылық ол балаға диагноз қоймайды, медициналық 

қорытындыға сҥйене отырып, аурудың себебін анықтауға әрекет етеді;  

− психологиялық диагностика барысында: ерекше қамқорлықты 

қажет ететін балалардың танымдық қабілеттерін ескере отырып, адамның 

дамуында болатын ӛтпелі кезеңдерді анықтайды;  

− әлеуметтік диагностика барысында: қоғамдағы адамның орны мен 

маңызын анықтау арқылы адам-қоғам-табиғат гармонияда екендігін 

дәлелдеу;  

− педагогикалық диагностика барысында: оқыту процесінде 

субъектілердің арасындағы гумандық қарым-қатынасты орнату.  

Н.Г. Милорадованың қҧзіреттілікті зерттеу барысында тӛмендегі 

қҧзыреттілікті тудыратын тӛрт негізгі компоненттерді ҧсынады: 

әдістемелік қҧзыреттілік, іс-әрекет қҧзыреттілігі, гумандық әрекеттесу 

қҧзыреттілігі және жеке тҧлғалық қҧзіреттілік.  

Жоғарыда талдауға алынған ғалымдардың зерттеулерін 

қорытындылайтын болсақ, қҧзыреттілік ҧғымы: болашақ маманның кәсіби 

әрекетіне сәйкес оқытуды ҧйымдастыра, басқара алуы, тҧлғалық 

әрекеттерді, дҥниетанымдық фактілерді, педагогикалық қҧбылыстарды 

болжай білуі, ынтымақтастық педагогикасына сҥйене отырып, 

интеграцияны жҥзеге асыру дағдысының болуы.  

Бҥгінгі жаһандану әлемінде бәсекеге қабілетті болашақ маманның 

бойында еңбек нарығына жауап бере алатындай қҧзіреттіліктердің 

тӛмендегі жҥйесі болуы қажет: 

 − әлем мәдениетінің ҥлгілерімен салыстыра отырып, ӛз 

мәдениетіміздің этникалық ерекшеліктеріне сҥйену, салыстыру, зерделеу 

қабілетінің болуы, мәдениеттанымдық қҧзіреттілікке жатады; 

 − ӛзін-ӛзі басқаруы, ӛзін-ӛзі реттеуі, ӛзін-ӛзі ӛзектендіруі арқылы 

тҧтас педагогикалық процесті ҧйымдастыру қабілетінің болуы, оқу-

танымдық қҧзіреттілікке жатады; 

 − қоршаған ортамен қарым-қатынас орнату, мҧғалім мен оқушының 

арасындағы субъектілік қарым-қатынас жасау, ҧжыммен қатынас жасауға 

бейімделу мҥмкіндігінің болуы, коммуникативті қарым-қатынас арқылы 

жҥзеге асады; 



 − ақпараттық технологияның кӛмегімен ақпараттық орта қҧра білуі, 

электронды оқу қҧралдары арқылы нәтижеге бағдарлап оқуды 

ҧйымдастыруы ақпараттық-технологиялық қҧзіреттілікке жатады; 

 − әлеуметтік ортаның ыңғайына қарай еңбек нарығын бӛлу 

мҥмкіндігінің болуы, қоғамның қажеттілігі мен сҧранысын қанағаттандыру 

мҥмкіндігінің болуы әлеуметтік қҧзіреттілікке жатады.  

Әдістемелік материалдарды қолдану барысында дидактиканың 

қағидаларын сҧрыптай отырып, білім алушыға бағдарлы, сыни тҧрғыда 

білім беретін, шығармашыл мҧғалімді даярлау ҥлгісі бҥгінгі білім 

жҥйесінің басты назарында. Ғалымдардың еңбектерін тҧжырымдай келе, 

Б.Б. Телжанқызының еңбегін негізге алдық. Б.Б. Телжанқызы ӛзінің 

«Болашақ бастауыш сынып мҧғалімдерінің кәсіби-дидактикалық 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық негіздері» 

тақырыбында жазылған ғылыми диссертациясында болашақ мҧғалімнің 

кәсіби қҧзыреттілігін дамытудың ҥш компонентін ҧсынады. Атап айтсақ, 

әдіснамалық, теориялық және ғылыми- әдістемелік. Автор болашақ 

маманның кәсіби қҧзіреттілігін дамытуда әдіснамалық тҧғырларды 

ҧстанады [21].  

Осыған орай бҥгінгі инклюзивті білім беру барысында мҧғалім 

оқытудың әдіснамалық негіздері мен дидактикасын меңгеруі қажет.  

Тәрбиешілер дидактикалық дайындығы болуы шарт, себебі оқу 

процесінің жҥйесі дидактиканың мазмҧнына байланысты. Дидактиканың 

бірнеше қағидаларын білу, мҧғалімнің білімін тереңдетеді.  

Т.Сабыров ӛз зерттеулерінде студенттердің дидактикалық 

даярлығын зерделей отырып, былай анықтама береді: «болашақ маман 

ӛзінің іс-әрекетін ҧйымдастыру барысында дидактиканың заңдылықтары 

мен қағидаларын меңгеруі шарт, себебі оқытудың теориялық мәселелерін 

білмесе, онда оқыту процесінің мазмҧны нәтижелі болмайды.  

Ғалымдардың теориялары мен тҧжырымдамдарына, әсіресе біздің 

зерттеу жҧмысымызға негіз болған Б.Т. Барсайдың ғылыми 

диссертациясына талдау жасап, болашақ маман мемлекеттік стандартқа 

сәйкес инклюзивті мектепте оқытылатын пәндердің теориялық негіздерін, 

интеграциялық белгілерін, басқа пәндермен байланысын, инклюзия 

мектебінің ӛзіндік ерекшеліктерін, оқушылардың педагогикалық 

мҥмкіндіктерін есепке алу қажет деген тҧжырым жасадық.  



Инклюзивті білім беру процесіне қатысушылардың кәсіби 

қҧзыреттілігін дамыту мәселесі кҥрделі процесс. Ол бірнеше кезеңдерден 

тҧруы қажет.  

Зерттеушілердің еңбектерін тҥйіндейтін болсақ, интеграциялық 

процесте болашақ мҧғалімдердің кәсіби қҧзыреттілігі дегеніміз мҧғалімнің 

тҧлғалық дамуы, басқару менджментінің қалыптасуы.  

Кәсіби қҧзіреттіліктің ерекшеліктерін зерттеуші С.И. Сабельникова 

инклюзивті білім беру жағдайында болашақ мҧғалімдердің кәсіби 

қҧзіреттілігін дамытудың тӛмендегі жолдарын ҧсынады:  

− интеграциялап реформалаудың сипатын тҥсіну, бҧл реформаның 

дәстҥрлі жҥйеден ӛзгеше екендігін ҧғыну; 

 − кіріктіріп оқытудың технологиясы мен әдістемесін білу; 

 − интеграциялау барысында басқа мамандармен бірлесе отырып, 

пәнаралық байланыста әлеуметтік кеңес алудың жолдарын анықтау; 

 − инклюзияның ерекшеліктеріне байланысты барлық мамандардың 

ортасында интеграциялық процесті жасау. Атап айтсақ, ата-аналармен, 

психологпен, әлеуметтік педагогпен, әкімшілікпен, дефектологпен [22].  

Литва мемлекетінің ғалымы A.Galkiene зерттеуінде ерекше 

қамқорлықты қажет ететін балалармен педагогикалық процесс барысында 

мҧғалім оқушылардың барлық топтарымен әрекет жасау барысында 

оқушылардың әрқайсысының психологиялық ерекшеліктеріне жағдай 

туғызу қажет. Адам ӛзін қҧндылық ретінде қабылдау арқылы оның 

бойында толеранттылық, мейірімділік, ізгілік сияқты гумандық қасиеттер 

қалыптасады. Автордың пайымдауынша, бҧл категориядағы балалар 

ӛздерінің физиологиялық, психологиялық ерекшеліктеріне назар аудармай 

жаңалықты қабылдаймын, ӛзге ортада ӛзімді қалыпты ҧстаймын, тез 

бейімделемін, әлеуметтенуге даярмын деген ҧғымдарды саналарында 

дағдыландыру керек.  

С.В. Алехина болашақ педагогтердердің интеграциялауда 

әрекеттесуге даярлығын және сабақ беру біліктілігін зерделей келе, оқыту 

процесінде тҧрақты қалыптасқан идеялары мен санадағы ескі 

стеореатиптерин жою керек және онымен кҥресу қажет екендігін баса 

айтады. Автордың пайымдауынша, санада қалыптасқан ескі барьерді 

ӛшіру инклюзия мектебінде жҧмыс жасайтын мҧғалімдердің ғана 

проблемасы емес, оқушылардың ата- аналарының да проблемасы. Ата-

аналар да осындай қиын мәселеге дайын болулары қажет [23].  



С.С. Жубакова мен Б.С. Байменованың зерттеулеріне сҥйенетін 

болсақ, олар ӛздерінің «Инклюзивті білім беру жағдайында мҧғалімдерді 

әлеуметтік- педагогикалық жҧмысқа даярлаудың ерекшелігі» 

тақырыбында жазылған мақаласында дамуында ауытқушылықтары бар 

балалардың ата-анасының жағдайына тоқтала отырып, ата-аналармен 

ӛткізілген сауалнамаға анализ жасау арқылы психологиялық депрессияның 

жолдары мен профилактикасын ҧсынады. Олардың пікірінше, денсаулық 

мҥмкіндігі шектеулі балалардың ӛмірге келуі шын мәнінде отбасын 

психологиялық ӛзгерістерге алып келеді [24].  

Осындай жағдайларды Рессей ғалымдары да дәлелдей тҥседі. Ӛздері 

ӛткізген эксперимент жҧмыстарында отбасындағы психологиялық 

кҥйзелістің салдарынан ата-аналардың бойларында ӛмірге деген ҥрей, 

қорқыныш, ертеңгі кҥнге деген сенімсіздік, психопотологиялық стрестер, 

психотравмалар пайда болатындығын ескертеді. Ғалдымдар В.А. 

Вишневский, Б.А. Воскресенский, Р.Ф. Майрамян, И.А. Скворцов, Л.М. 

Шипицина ӛздерінің эксперименталды, іргелі зерттеулерінде отбасының 

проблемаларына терең тоқтай отырып, осындай отбасындағы адамдардың 

жеке қалып оқшаулануы, бӛлектенуі, жалғыздық сияқты қасиеттерді 

бойларына жинап, ӛмірмен арпалысуы әрине жаһандық проблема екендігін 

айтады.  

Маслоудың тҧжырымдамасы негізінде жасалған тізбегінде 

сабақтасып, ҥндесіп жасалған интеграциялық процесс бірте-бірте енуде. 

Осындай тізбектелген жҥйені талдай отырып С. Жубакова, Б. Байменова 

субъектілердің арасында кәсіби қҧзіреттіліктер басшылыққа алынуы 

қажет:  

- ақпараттандыру қҧзіреттілігі барысында вертуалды әлемде ӛмір 

сҥріп жатқандықтан қоғамда болып жатқан ақпараттық ӛзгерістермен 

мҧғалім отбасын таныстырып отыруы қажет, бҧл категориядағы 

балалардың психологиялық, физиологиялық ӛзгешеліктері туралы 

ақпараттық ресурстардан мәліметтер жинау арқылы ата-ананы 

сауаттандыру қажет, даму мҥмкіндігі шектеулі балаларды қалыпты 

балалармен интерграциялап оқыту мен тәрбиелеудің заңдылықтары мен 

принциптерін меңгерту керек;  

- жеке кеңес беру қҧзіреттілігі барысында даму мҥмкіндігінде 

ауытқушылықтары бар балаларға және отбасына әлемдік тәжірибенің 

мҥмкіндіктеріне сҥйене отырып, әлеуметтік, психологиялық қолдау 

кӛрсету, психологияның жетістіктері арқылы әртҥрлі деңгейде тренингтер 



ӛткізу, саналы ғҧмыр кешу барысында кездесетін тҥрлі қиындықтармен 

кҥресудің технологиясын меңгеруге ҥйрету;  

- отбасылық кеңес беру қҧзіреттілігі барысында отбасындағы 

эмоционалды жағдайдың гипотезасын анықтау және отбасындағы 

жағдаяттарды әртҥрлі әдіс-тәсілдерді, жаңа инновациялық 

технологияларды қолдану арқылы шешу [24].  

Инклюзивті оқыту мәселелерін терең зерттеген және кӛптеген 

ғылыми еңбектер арнаған Ресей ғалымдарының ішінде С.Д. Забрамнаяның 

«Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей» 

атты еңбегін негізге алуға болады.  

Бҧл еңбегінде ғалым ерекше қамқорлықты қажет ететін балаларға 

диагностика жасау арқылы оларды кіріктіріп оқытудың мҥмкіндіктерін 

ҧсынады. Табиғатта және қоғамдық ортада болып жатқан қҧбылыстарға 

немқҧрайлы қарайтын, қызығушылықтары тӛмен балалардың табиғаты 

мен ерекшеліктерін зерттей отырып, профилактикалық жолдарын 

ҧсынады. Сӛздік қорлары шектеулі болғандықтан оларды дамытудың 

технологияларын қолданудың сипаттамасын жасаған алғашқы еңбектер 

болып табылады.  

Осыған байланысты Рессей ғалымы Ю.К. Бабанский ақпараттық 

мәдениеттің негізгі компоненті кәсіби қҧзіреттілікті ҥш топқа бӛліп 

қарастырған болатын. Тӛмендегі компоненттерге бӛлген:  

1. Тҧлғааралық қҧзіреттілікте маманның іс-әрекетті болжай алу 

іскерлігі, психологиялық дайындығы, ҧжыммен, топпен, жеке танымдық 

санасының қалыптасуы, педагогикалық әдеп, педагогикалық шеберліктің 

тәсілдерін меңгеруі жатады.  

2. Оқу-танымдық қҧзіреттілігі бойынша, кҥнделікті процесті жҥзеге 

асыруы, бағдарламаға сәйкес пәндерді терең меңгеруге деген білімі, білігі, 

іскерлігінің болуы, қоршаған ортаға деген кӛзқарасты қалыптастыра алуы, 

интеграциялық байланысты орната алуы, оқытуды ҧйымдастыру 

мҥмкіндігінің болуы [25]. 

Т.В. Куликова теориялық ережелерге сҥйене отырып, кәсіби 

қҧзыреттіліктің ҥш тобын бӛледі:  

1. Жеке тҧлға ретінде ӛзіне қатысты қҧзыреттілік.  

2. Адамның басқа адамдармен ӛзара іс-қимылына қатысты 

қҧзыреттілік.  



3. Адам қызметіне қатысты, оның барлық тҥрлері мен формаларында 

кӛрініс табатын қҧзыреттілік [26].  

Педагогтың психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілігі мәселелері 

бойынша ғылыми әдебиетті талдау оның негізгі компоненттерін бӛліп 

кӛрсетуге мҥмкіндік береді:  

 жалпы кәсіби деп аталатын психологиялық-педагогикалық білім;  

 психологиялық-педагогикалық іскерліктер – мҧғалімнің ӛз білімін 

педагогикалық қызметте, ӛзара іс-қимылды ҧйымдастыруда пайдалану 

қабілеті;  

 кәсіби маңызды тҧлғалық қасиеттер – педагогикалық қызмет 

процесінен ажырамайтын және оның сипатынан байқалатын жҥйе (шын 

мәнінде, мҧғалімнің кез келген жеке қасиеттері оның кәсібінде кӛрініс 

табады және оқушыларға әсер етеді, білім мен іскерлікті іске асырудың 

ӛзіндік ерекшелігін қамтамасыз етеді.) Психологиялық-педагогикалық 

қҧзыреттілікті педагогтың кәсіби қҧзыреттілік қҧрылымындағы іргелі 

негізі ретінде анықтай отырып, М.И. Лукьянова оны педагогикалық 

қарым-қатынас процесінде кӛрсетілетін білім, практикалық іс-әрекет пен 

педагогтың нақты мінез-қҧлқы арасындағы келісім ретінде қарастырады. 

Педагогтің психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілігінің негізгі ӛлшемі 

ретінде ол ӛз еңбегінің жетекші қҧндылығы ретінде оқушыға бағытталуын 

және ӛзін-ӛзі тану мен ӛзін-ӛзі ӛзгерту қажеттілігін, оқушылардың жеке 

басының ӛзгеруіне сәйкес ӛз қызметін жетілдіру тәсілдерін іздестіруді 

атайды [27].  

Психологиялық-педагогикалық білімнің мәнін Н.В. Кузьмина былай 

тҥсіндіреді:  

 жеке және жас ерекшеліктеріне сәйкес балалардың оқу материалын 

меңгеру мҥмкіндіктері туралы білім;  

 топтың және оның жеке мҥшесінің оқу-танымдық және 

коммуникативтік қызметінің, мҧғалімнің сыныппен ӛзара қарым- 

қатынасының ерекшеліктері, қарым-қатынас заңдылықтары туралы білімді 

қамтитын әлеуметтік-психологиялық жҥйе;  

 аутопсихологиялық, ӛз қызметінің артықшылықтары мен 

кемшіліктері, ӛзінің жеке басының ерекшеліктері және оның тән 

қасиеттері туралы білімді қамтиды [28].  

Психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілік мәселесін мҧғалім 

тәрбиеленушілермен қарым-қатынас жасайтын және қолдайтын біліктерді 



атап кӛрсетуге болады: Бҧл кәсіби қарым-қатынастың операциялық 

қҧралдарының әлеуметтік- психологиялық механизмдерін, яғни мҧғалім 

педагогикалық қызметтің қандай  да бір мақсаттарына қол жеткізе отырып, 

қарым-қатынас ҥдерісін ӛзі жҥзеге асыратын тәсілдерді қолдана білуі. 

Психологиялық-педагогикалық қҧзыреттіліктің кәсіби-әрекеттік 

компоненті - мҧғалімнің педагогикалық мәселелерді оқушының тҧлғалық 

дамуына қаншалықты ықпал ететіні тҧрғысынан ӛз бетінше шеше алуы.  

Біз М.И. Лукьяновамен келісеміз, мҧғалімнің тәжірибесі 

педагогикалық қызметтегі қҧрылымдық ӛзгерістерге алып келмейді және 

оның жоғары кәсібилігінің толық кӛрсеткіші болып табылмайды. 

Ғалымдардың зерттеулері бойынша инклюзивті білім беру процесіне 

қатысушылардың психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілігі 

тӛмендегідей қҧрылымнан тҧрады:  

- кәсіби психологиялық және педагогикалық білімі;  

- кәсіби педагогикалық іскерлігі;  

- кәсіби психологиялық ҧстанымы;  

- білімі мен іскерлігін меңгеруді қамтамасыз ететін тҧлғалық 

ерекшеліктері.  

Осыған қатысты психологиялық-педагогикалық қҧзіреттілік 

ҧғымына авторлар қалай анықтама береді, сол еңбектерге тереңірек 

тоқталу қажет. Психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілік – мҧғалімнің 

кәсіби қҧзыреттілігінің ажырамас бӛлігі, оның қҧрылымы коммуникативті 

қҧзыреттілік, риторикалық қҧзыреттілік, когнетивті қҧзыреттілік, кәсіби- 

техникалық және кәсіби-ақпараттық қҧзыреттілікті қамтиды. Педагогтың 

психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілігінің маңызды элементтері:  

1) жас ерекшелік психологиясы саласындағы білім және оны 

практикада қолдану;  

2) оқу тобының және ондағы нақты оқушының оқу-танымдық және 

коммуникативтік қызметінің ерекшеліктері туралы, мҧғалімнің 

сыныбымен ӛзара қарым-қатынасының ерекшеліктері туралы, қарым-

қатынас заңдылықтары туралы әлеуметтік-психологиялық білімінің болуы;  

3) ӛзінің кәсіби қызметінің кҥшті жақтары мен әлсіз тҧстарын білу.  

С.М. Шингаевтың педагогтардың психологиялық-педагогикалық 

қҧзыреттілігіне байланысты ӛткізген зерттеу нәтижесі қызықты болып 

табылады. Оларға білім беру мекемелері педагогтарының 10%-і 

психология бойынша жоғары білім деңгейінің болуын талап ететіні 



анықталды, ал олардың психологиялық-педагогикалық білім деңгейінің 

60%-і тӛмен деңгейде екендігін кӛрсетті. Әрбір екінші мҧғалім практикада 

білім алушылардың жеке-психологиялық сипаттамалары негізінде оқытуда 

жеке тәсілдерді қолданбайды.  

Психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілік қҧрылымындағы 

педагогтың маңызды қасиеттерінің ішінде С.М. Шингаев рефлексия, 

эмпатия, икемділік, коммуникабельділік, ынтымақтастыққа қабілеттілік, 

сенситивтілік қабілетін ерекшелейді. Бҧл автордың пікірі бойынша 

икемділік қажет, ӛйткені педагогикалық іс-әрекет барлық уақытта ӛзгереді 

және мҧғалім туындаған педагогикалық жағдайларды шығармашылықпен 

шешу қажет. Мҧғалім мамандығы оқушылармен ғана емес, сонымен қатар 

ата- аналармен, әріптестермен, әкімшілікпен, қоғамдық ҧйымдардың 

ӛкілдерімен қарым-қатынас жасаумен және ӛзара іс-қимылды 

ҧйымдастырумен байланысты, сондықтан, әрине, коммуникабельділік 

білім беру процесінің барлық қатысушыларымен ӛзара қарым-қатынасты 

қҧруға мҥмкіндік бере отырып, маңызды орын алады.  

Осылайша, психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілік – бҧл 

интеграцияланған ҧғым, яғни педагогикалық және дамытушы қызметті 

жоғары деңгейде ҧйымдастыруға мҥмкіндік беретін тҧлғаның 

психологиялық- педагогикалық білімінің, іскерліктері мен қасиеттерінің 

жиынтығы болып табылатын кәсіби қҧзыреттіліктің негізі.  

Педагогикалық зерттеулерде мамандардың кәсіби қҧзыреттілігі мен 

негізгі қҧзыреттілігін қалыптастыруға кӛп кӛңіл бӛлінгеніне қарамастан, 

бірақ инклюзивті білім беру процесінде педагогтардың психологиялық- 

педагогикалық қҧзыреттілігін зерделеу мәселелері аз қамтылған.  

Инклюзивті білім беру процесіндегі педагогтардың психологиялық- 

педагогикалық қҧзыреттілік ҧғымының мағынасын айқындау ҥшін 

инклюзивті процестің ерекшеліктерін анықтау қажет. Ол ҥшін инклюзивті 

білім берудің алғышарттарына тоқталу қажет.  

Инклюзивті білім беру процесі – бҧл қалыпты дамып келе жатқан 

балалар мен ерекше даму мҥмкіндіктері бар балаларды (эмоционалдық, 

интеллектуалды, сенсорлық, этникалық және т.б.) бірлесіп оқыту мен 

тәрбиелеу процесі, онда барлық балалардың жеке қажеттіліктері ескеріледі 

және олардың толыққанды дамуы мен ӛзін-ӛзі жҥзеге асыруы ҥшін 

қолайлы жағдайлар жасалады. Барлық әлеуметтік саланы дамытудың 

гуманистік бағыты жағдайында кез келген білім беру процесі инклюзивті 

болуы тиіс деп айтуға болады.  



Инклюзивті білім беру процесінің ерекшеліктерін анықтау ҥшін 

инклюзивті білім берудің мәнін және оның дамуының тарихи процестерін 

қарастыру қажет.  

Алғаш рет инклюзивті білім беру идеясы АҚШ-та ХХ ғасырдың 80-

ші жылдарында пайда болды. Бҧл категориядағы балаларға білім беру 

еуропалық ӛркениеттің даму барысында арнайы білім беруді ҧйымдастыру 

формалары арқылы жҥзеге асырылды. Екі жарым мыңжылдықтың ішінде 

батыс еуропалық ӛркениет мҥгедек тҧлғаларды жек кӛрушілік пен 

агрессиядан бастап, алғашында тӛзімді және ниеттестік қалыпқа дейінгі, 

кейін теңдік және интеграция идеяларына дейінгі жолды жҥріп ӛтті. 

Мҥмкіндігі шектеулі тҧлғаларға деген қоғамның қарым-қатынасын тҥсіну 

ҥшін, тарихи эволюцияға тоқталу қажет.  

Aдaмзaттың кӛпжылдық дaму тapихынa бaғдapлaйтын бoлcaқ, 

қoғaмның ӛзгеpуіне opaй ерекше қамқорлықты қажет ететін бaлaлapғa 

деген кӛзқapac әpтҥpлі бoлды. Бac тapту, жaқтыpмaудaн жaнaшыpлық пен 

шыдaмдылыққa дейін ӛзгеpіп oтыpғaн. Еpте зaмaндa денcaулық мҥмкіндігі 

шектеулі aдaмдapғa  қaтыcты кӛзқapacтapды ғaлым И. Opaлкaнoвa ӛзінің 

ғылыми еңбегінде біpнеше кезеңдеpге бӛліп жҥйелеген. Oлap: 

 Біpінші кезең – «Aдaм тәpіздеc». Ерекше қамқорлықты қажет ететін 

aдaмдapмен қapым-қaтынacтapдың дaмуындaғы бҧл кезең ежелгі Cпapтa 

жaйындaғы aңыздapдaн бacтaу aлaды. Aңыздapғa кӛз жҥгіртетін болсақ, 

бҧл кезде aдaмның физикaлық мінcіздігі жoғapы бaғaлaнғaн, ежелгі 

тapихшы Плутapхтың айтқандарына назар аударсақ, әлcіз бaлaлapды 

қoғaмға қажетсіз адам ретінде санап, қҧздaн лaқтыpaтын бoлғaн. Ерекше 

қамқорлықты қажет ететін бар бaлaлapды қоғамнан алшақтату дәстҥрі 

Ежелгі Гpек және Ежелгі Pим елдеpінде бірнеше жылдар бойы сақталып 

келген.  

Филocoф Cенекaның тҧжыpымдaмacындa: «Ӛміpге әлcіз және 

cиқымcыз келген бaлaлapды cуғa бaтыpaмыз, ҧcқынcыздapды ӛлтіpеміз. Біз 

мҧны aшу мен ызaдaн жacaмaймыз, caу нәpcеден жapaмcызды бӛлектетуді 

жӛн caнaйтын caнaның еpежелеpін бacшылыққa aлaмыз» - деген болатын 

[20].  

Екінші кезең – ерекше қамқорлықты қажет ететін aдaмдapғa қaтыcты 

қapым-қaтынacтap эвoлюцияcы бacтaмacының кӛpcеткіші ретінде, қoғaм 

мҧндaй aдaмдapды жoюдaн бac тapтa бacтaды, aлaйдa oлapғa қaтыcты 

жaқтыpмaйтын кейіпті caқтaды. Aтaлғaн екі кезеңде пaтшaлap және 

биліктің ӛзге де ӛкілдеpі ерекше қамқорлықты қажет ететін aдaмдapғa 



кӛңіл бӛлді, қоғамдағы жағымсыз жағдайлар тҧлғaғa қaтыcты 

қызығушылықпен емеc, мыcқыл мен aгpеccия кейпінде бoлды.  

Ҥшінші кезең – қoғaмдa діни бaғыттың пaйдa бoлуымен бaйлaныcты. 

Бҧл кезеңде қoғaмнaн aлacтaтылғaн ерекше қамқорлықты қажет ететін 

aдaмдapғa мейіpімді қapaудың oзық ҥлгіcін біpінші бoлып шіpкеу 

қызметкеpлеpі кӛpcетті. Тaғдыpдың қaтaң cынaғынa тҥcкен жaндap ҥшін 

шіpкеулеpдің жaндapынaн бacпaнaлap aшылып, емхaнaлық кӛмек ҧcыныла 

бacтaды.  

Тӛpтінші кезең – ерекше қамқорлықты қажет ететін балаларға 

медицинaлық қызығушылықтың пайда болуымен байланысты [20]. 

 Қоғамның ерекше қамқорлықты қажет ететін балаларға қарым-

қатынасы кӛптеген факторларға: елдің даму қҧрылысына, осы балаларға 

қатысты мемлекеттің саясатына, әлеуметтік қолдау бағытындағы 

заңнамалардың мазмҧнына, ғылымның жағдайына, сондай-ақ нақты 

қоғамның мәдени және діни ерекшеліктеріне тәуелді болады.  

Философиялық діни тҥсініктер мен идеяларды жҥйелей отырып, 

адамның бойындағы ауытқушылықты кҥнәға бату, тәртіпке бағынбауға 

берілген жаза деп қарастырған.  

Діннің тҧжырымдауы бойынша, ерекше қамқорлықты қажет ететін 

адамдарға бастарына сайтан қонған деп санаса, қарапайым халық олардың 

бҧл кӛзқарасына келіспей, бҧндай адамдарға аяушылық танытып, 

кӛмектесуге тырысқан. Ерекше қамқорлықты қажет ететін адамдарға 

жақсылық жасау, кӛмектесу гумандық іс-әрекет болып табылған, бҧл 

адамгершіліктің кредосы ретінде сақталған. Қоғамның әр формациясының 

ӛзгеруіне байланысты ерекше қамқорлықты қажет ететін адамдарға деген 

ізгі кӛзқарас дамып отырған.  

Қоғам мҥшелерінің діни мәдениетсіздікпен кҥресуінің нәтижесінде 

қайта ӛркендеу дәуірінде ерекше қамқорлықты қажет ететін адамдарға 

қатысты кӛзқарас ӛзгере бастайды. Адамға деген сҥйіспеншілік сарындар 

пайда болады. Бҧл жылдары діни сананың орнына адамды емдеу, 

денсаулығын нығайту сияқты медициналық бағыт қалыптаса бастайды. 

Осы бағытта жазылған әдістемелік қҧралға сҥйене отырып, талдайтын 

болсақ, бҧл қоғамдық формацияда дәрігерлердің рӛлі ӛзгереді. Осы 

кезеңде жарық кӛрген ғалымдардың ғылыми трактаттарында ерекше 

қамқорлықты қажет ететін балаларды қоғамдық жағдайға бейімдеудің 

алғашқы қадамдары жасала бастайды.  



Педагогика ғылымының негізін қалаған чех педагогы Я.А. 

Коменский ерекше қамқорлықты қажет ететін балаларды оқыту және 

тәрбиелеу қажеттіліктері туралы алғашқы ӛз ойын айтып, еңбектер 

ҧсынған ғалым болатын.  

Тарихқа назар аударатын болсақ, ежелгі Спартада ерекше 

қамқорлықты қажет ететін балаларды қоғамнан аластатып қана қоймай, 

одарды ӛмірден айыру ҥшін әртҥрлі әрекеттер жасаған. Тарихшы Гераклит 

ӛзінің еңбектерінде адам ӛмірінің азабы туралы айта келе, адам ӛмірінің 

мақсаты – азаптан қҧтылуға ҧмтылу деген болатын.  

Ежелгі грек философы Платонның тҧжырымдамасы бойынша, 

ерекше қамқорлықты қажет ететін балаларды әлеуметтендіру кҥрделі 

мәселе, қоғам тарапынан кӛптеген қарама-қайшылыққа толы процесс.  

Аристотель ӛз еңбектерінде ауытқушылықтардың пайда болу себебін 

тҥсіндіре келе, оны емдеу жолдарын ҧсынады. Оның «алтын орта» деген 

еңбегінде денсаулықты сақтаудың негізгі талаптары айтылады. 

Адамдардың тҧратын жері, неке қию уақыты, бала туудың тиімді жасы, 

балаларды тамақтандыру мен дамытуға байланысты ҧсыныстар берді [29].  

Ренессанс дәуірінің ӛкілдерінің бірі Дидро, Жан-Жак Руссо 

қарапайым шаруаларға, мҥгедектер мен ауру адамдарға әлеуметтік қолдау 

қажет екендігін баса айтқан болатын.  

Гуманист ағартушылардың идеяларында ерекше қамқорлықты қажет 

ететін балалар мемлекеттің қамқорлығына зәру екендігі, әлеуметтік қолдау 

кӛрсету қажеттілігі назардан тыс қалмайды.  

Ерекше қамқорлықты қажет ететін балаларға жаңа позитивті 

кӛзқарасты қалыптастырған француз дәрігерлері Ф. Пиннель мен Ж. 

Эскироль болатын. Осындай категориядағы балаларға жасаған 

тәжірибелерінің нәтижесінде педагогиканың бір саласы емдік педагогика 

пайда болды.  

Ерекше қамқорлықты қажет ететін балаларға деген әлеуметтік 

қатынас қоғамда біртіндеп ӛзгере бастады. Әлеуметтік қолдаумен қатар 

медициналық кӛмек дами тҥсті.  

1970 жылдары Швецияда ерекше қамқорлықты қажет ететін 

балаларды қорғауға қатысты ҥлкен қозғалыс басталды. Денсаулықты 

қорғаумен айналысқан Дат қызметкері Н. Бенк-Миккельсон және 

Ассоциация директоры Б. Нирье «нормалау» тҥсінігін ендірген болатын. 

Нормалау қағидасының тҧжырымдамасында ерекше қамқорлықты қажет 



ететін балалардың оқуға, 23 жҧмыс істеуге, сондай-ақ ӛмірдің қалыптыға 

жақын жағдайына толық қҧқығы бар екендігі туралы баса айтылды. 

Ондағы ережелер осыған негіз болды [30].  

Нормалау тҧжырымдамасы медициналық ҥлгінің негізінде жасалған 

алғышарт болып саналды. Нормалау тҧжырымдамасының негізгі 

ережелеріне келетін болсақ:  

1) ерекше қамқорлықты қажет ететін баланың қажеттіліктері барлық 

балалардың қажеттіліктерімен бірдей, олардың ең бастысы – махаббат пен 

оның дамуын ынталандыратын жағдайды қажетсінуі қажет;  

2) ерекше қамқорлықты қажет ететін бала, ең бірінші кезекте ол бала, 

яғни ол қалыпты балаға қарағанда жақсы жағдайда ӛмір сҥруге міндетті;  

3) ең басты бала ҥшін отбасы, жергілікті ҥкіметтің әлеуметтік кӛмегі 

қажет;  

4) баланың даму бҧзылысы қаншалықты ауыр болғанымен, оған 

оқуға, ӛз мҥмкіндігін жетілдіруге жағдайлар жасалуы қажет. Нормалау 

тҧжырымдамасы бойынша бала міндетті тҥрде қоғамдық ережелерге 

сәйкес мәдениет нормасының ережелеріне сәйкес, оқуы және тәрбиеленуі 

қажет. 1974 жылы Ҧлыбританияда осындай категориядағы тҧлғалардың 

одағы (UPIAS) қҧрылған болатын, ол ерекше қамқорлықты қажет ететін 

балаларды сегрегациялауға қарсы тҧруға бағытталған. Осы одақтың 

мҥшелері ерекше қамқорлықты қажет ететін балалардың қҧқығы туралы 

жаңа ойлар қалыптастырып, қоғамның санасын ӛзгертуге тырысты. 

Қоғамдағы қарама-қайшылықтарды айтуға тырысты. Ерекше қамқорлықты 

қажет ететін адамдарға қолайлы ӛмір сҥруіне мҥмкіндік бермейтіндігін 

баса айтты. Осы тҧжырымдама ары қарай әлеуметтік сҧранысты 

қанағаттандыра отырып, ӛз дамуын жалғастырды.  

1970 жылы американдық ғалым И. Дено осыған ҧқсас «Каскад» 

тҧжырымдамасын ҧсынады. Бҧл тҧжырымдамада ерекше қамқорлықты 

қажет ететін баланы жалпы іс-шараға қатыстыра отырып, тәрбиелеу 

процесі ҧсынылды (mainstream). Ол балаларға ӛзара әрекеттесуге 

мҥмкіндік беретіндігі туралы баса айтылды.  

1975 жылы АҚШ-да ерекше қамқорлықты қажет ететін балаларды 

оқыту туралы заң қабылданған болатын. Бҧл заңның негізінде 

интеграциялау ҥлгісін енгізу қажет екендігі кӛпшілікпен бірге талқыланды. 

Бҧл заң мелекеттік мектептерде ерекше қамқорлықты қажет ететін 

балалардың федералдық бюджет есебінен ақысыз білім алу қҧқығын 

қамтамасыз етті.  



Ерекше қамқорлықты қажет ететін балаларды қалыпты балалармен 

кіpіктіpіп оқыту процесі 1990 жылы Джoмтьене (Тaилaндтa) басталған 

болатын. Осы мәселеге байланысты дҥниежҥзінің мемлекет басшылары 

қатысқан Бҥкіләлемдік кoнфеpенция ӛткізілді. Кoнфеpенциядa кӛтерілген 

негізгі міндеттердің бірі aдaмдapдың физиологиялық ерекшеліктеріне, 

психологиялық мҥмкіндіктеріне, этникалық дамуына назар аудармай 

ықпалдастырудың жаңа технологиялары мен әдістерін, әлемдік тәжіpибеге 

енгізудің тиімді жолдарын ҧсыну болды.  

Интеграциялаудың компоненттерін терең зерттеген ғалымдардың 

бірі Яpcкaя-Cмиpнoвaның еңбектеpіне талдау жасайтын болсақ, жаңа 

реформаны қабылдап, оны жҥзеге асыруға статистикалық мәлімет 

бойынша, ата-ананың 70% қарсы болды немесе мҥлде тҥсінбеді. Себебі 

ата-аналар ӛздерінің бойларында қалыптасқан әлеуметтік барьермен, 

отбасылық стеоретиптермен кҥресе алмайды, сондықтан да олардың 

кӛзқарастарында ескі сарын байқалады.  

Интеграциялау реформасының жалғасуына Біpіккен Ҧлттap 

Ҧйымының басшылығымен шығарылған Caлaмaнкa (Иcпaния, 1994 ж) 

деклapaциясы мен сол кезеңде ҥлкен мәртебеге ие болған хaлықapaлық 

қҧжaттapдың жарық кӛруі бҧл мәселенің әрі қарай жандануына серпін 

бoлды. Осы конференциядан кейін бҧл идея ҥкімет тapaпынaн 

қaбылдaнғaн нopмaтивтік қҧжaттapғa cәйкеc жaндaнa тҥcті.  

Саламанка декларациясына сәйкес, интеграциялаудың сегіз қағидасы 

бекітілді. Соған орай:  

1) адамның мҥмкіндігі оның қабілеті арқылы кӛрінеді және ӛзінің 

қҧндылығымен анықталады;  

2) жеке тҧлға психологиялық жағдайды қабылдауға мҥмкіндігі бар;  

3) адам қоғамда бейімделуге, әлеуметтенуге байланысты әрекет етуге 

міндетті;  

4) жеке тҧлға мен табиғат гармонияда ӛмір сҥреді;  

5) шынайы білім ғана биік мҥмкіндіктерге жетуге жағдай жасайды;  

6) адамдар социумда ӛмір сҥре отырып, қоршаған объективті 

шындықпен қарым-қатынас жасайды;  

7) оқушының мақсаты жетістікке жету, бірақ осы жолда аянбай 

еңбек ету қажет;  



8) адамның функционалдық сауаттылығы мен ақпараттық 

мәдениеттілігі маңызды [31].  

Тарихи кезеңдерді тҥйіндейтін болсақ, әрбір кезеңнің ӛзінің белгілі 

бір ҥлгісі бар. Мысалы: «Сырқат адам» ҥлгісін талдайтын болсақ, бҧл 

ҥлгіде ерекше қамқорлықты қажет ететін адамдар сырқат адам ретінде 

бейнеленеді. Бҧл бағытта дәрігерлердің орны ерекше.  

Ҥкімет ерекше қамқорлықты қажет ететін баланы сырқат адам деп 

қабылдағандықтан, оларға тек медициналық кӛмек беріледі де, оқыту 

процесі санадан тысқары қалып отырады. Қоғам дами келе, бҧл модель 

адамның мҥмкіндіктерін шектейтін ауытқушылықтың пайда болу 

себептерін анықтауға және оны емдеуге мҥмкіндік береді. Сӛйтіп біртіндеп 

ғылыми зерттеу бағыты жандана тҥседі.  

Келесі модельдің бір тҥрі «Қоғамға қауіп тӛндіретін» ерекше 

қамқорлықты қажет ететін адамдардың кейбір тҥрлеріне байланысты пайда 

болған. Қоғам ӛзін «қауіп-қатерден» сақтау ҥшін әлеуметтік ортадан алшақ 

орналасқан, қатаң тәртіпке негізделген жабық мекемелер мен интернаттар 

аша бастайды. Бҧндай қатаң жағдайда тҧтас педагогикалық процесс 

жеткіліксіз деңгейде болады.  

Келесі модельдің тҥрі «Аяушылық білдіру» адамның жеке дамуына 

мҥмкіндік бермейді. Модельдің ішкі мазмҧны ерекше қамқорлықты қажет 

ететін адамдардың іштей дамымай, психологиялық ӛлшем бойынша адам 

25 санасының бала жасында қалып қоюы. Ӛмір бойы балалық жаста 

калатын адамдарға тән қҧбылыс.  

Келесі «Дамыту» моделі ерекше қамқорлықты қажет ететін 

балалардың дамуы мен қалыптасуы. Бҧл модель бойынша қоғам ерекше 

қамқорлықты қажет ететін балалардың толыққанды әлеуметтенуіне 

жауапты; қоғам мҧндай балалардың әлеуметтенуін қамтамасыз етуге 

жауапты.  

Бҧл модельдің бағытына сәйкес ерекше қамқорлықты қажет ететін 

балалар қалыпты жағдайдағы балалар сияқты барлық кҧқықтарға ие, атап 

айтсақ, ӛзінің тҧрғылықты жерінде ӛмір сҥруге, оқуға, достарын ӛз еркімен 

таңдауға.  

XIX ғ. ортасындағы жаратылыстану ғылымдары іргелі жетістіктерге 

жете бастады. Ерекше қамқорлықты қажет ететін адамдарды сауықтыру 

мақсатында әртҥрлі мециналық клиникалар ашылды. Ауытқушылықтың 

анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін зерттеп, оның себебін 

анықтап, емдеу жолдарын ҧсынған ғалымдардың бірі Б. Морель, Э. 



Крепелин, А. Берштейн, Г. Трошин. Психологиялық-педагогикалық 

тҧрғыда зерттеулер жҥргізген Ж. Филипп, П. Бонкур, Т. Симон, А. Бинэ, Э. 

Крепелин алғаш рет ғылыми зерттеу бағытына «олигофрения» ҧғымын 

енгізген болатын.  

Осындай кҥрделі бағытта жаңалық ашу мәселесі дами тҥсті. XIX ғ. 

басы мен XX ғ. соңында жаңа салалар бӛлініп шықты. Атап айтсақ, 

медициналық- клиникалық және анатомиялық-физиологиялық.  

ХХ ғасырдың басында шетелде ерекше қамқорлықты қажет ететін 

балалардың қабілеттерін дамытуға арналған әртҥрлі бағыттағы нормативті 

қҧжаттар пайда болды. Ерекше қамқорлықты қажет ететін балалардың ата- 

аналарына кеңес беру барысында бірқатар басылымдар жарық кӛрді. Олар 

отбасылық, әлеуметтік кӛмектерді ҧйымдастыру мәселесін насихаттап, 

жеткізіп отырды.  

Ерекше қамқорлықты қажет ететін балаларға арналған мемлекеттік, 

муниципалдық мектептер ашылып, мемлекет тарапынан бюджеттік 

қаржыландыруға ие болды.  

БҦҦ Бас Ассамблеясының басшылығымен 2006 жылы ерекше 

қамқорлықты қажет ететін балалардың қҧқықтары туралы Конвенция 

қабылданған болатын. Бҧған инклюзивті оқытуға бағытталған бірнеше 

талаптар енгізілді. Сол талаптарды және қағидаларды негізге ала отырып, 

ғалым Ғ. Абаева ӛзінің арнайы педагогика еңбегінде ерекше қамқорлықты 

қажет ететін балаларға қойылатын бірнеше талаптардың жҥйесін жасады: 

 - оқуға деген сҧраныстарын қанағаттандыру (widening participation);  

- мэйнстриминг (mainstreaming) – мҥгедек оқушылардың 

қҧрдастарымен тҥрлі мейрамдар, сауық бағдарламалары кезінде араласуы;  

- ықпалдастық (integration) – ерекше қамқорлықты қажет ететін 

балаларды бейімделмеген, жалпы ӛзгермейтін жаңа реформаға сай келтіру;  

- инклюзия, яғни кірістіру (inclusion) барлық балалардың талаптары 

мен қажеттіліктеріне байланысты тҧтас педагогикалық процесті қайта қҧру 

[32].  

Дамыған елдердің тәжірибесіне назар аударсақ, интеграция ҧғымы 

кірістіру ҧғымымен, ерекше қамқорлықты қажет ететін балалар ҧғымы 

білім алуда айрықша қажеттіліктері бар оқушылар ҧғымымен 

алмастырылғандығына кӛз жеткіземіз.  



Интеграциялау бағыты оқыту мазмҧнының жаңару, әртҥрлі 

коммуникативті қҧралдарды, жаңа инновациялық технологияларды 

қолдану сияқты мәселелерді қанағаттандыруға бағытталған.  

Нормативтік-қҧқықтық қҧжаттарда «интеграция», «инклюзив» 

сияқты терминдер жиі пайдаланылды.  

Англияда 1978 жылы Даму ауытқушылықтары бар балалар мен 

жасӛспірімдерді оқыту жағдайын зерттеу бойынша комитет М. Уорноктың 

баяндамасын жариялады, бҧл баяндамада инклюзивтік білім беруді 

мҥмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беру жҥйесіне кіріктіру 

арқылы дамыту келешегі белгіленді. 1981 жылы Білім беру туралы заң бҧл 

бағытты бекітті. М. Уорнокқа дейін мҥмкіндіктері шектеулі балаларға 

қатысты «ақыл-ойы дамымаған» және «оқи алмайтындар» деген терминдер 

пайдаланылды.  

М. Уорнок оқудағы сәтсіздіктер баланың мінездемесі және сарапшы 

мамандар емес, баланы оқытуда маңызды рӛл атқаратын мҧғалімнің 

педагогикалық әрекетінің нәтижесімен ӛзара әрекеттестікте және ӛзара 

шарттылықта тығыз байланыстыра қаралу керектігін дәлелдеді. Комитет 

«ақыл-ойы дамымаған» терминін «оқу материалын меңгерудегі 

қиындықтармен» ауыстыруды ҧсынды.  

М. Уорнокқа ҥндес зерттеушілер P. Кролл, Д. Мосис и С. Данлоп 

«оқу материалын меңгерудегі қиындықтар» тҥсінігін оқытумен 

байланысты мәселелердің бір тҥрі ретіндегі «бейәлеуметтік тәртіп» 

тҥсінігін ендірумен біршама кеңейтті.  

1981 жылы Білім беру туралы заңға M. Уорноктың кӛптеген 

ҧсыныстары енді, «мҥгедек балалар» терминін «ерекше қажеттіліктері бар 

балалар» деген тҥсінікпен ауыстырылды, осы санаттағы балаларды жалпы 

білім беру мектебінде оқытудың қажетті тҥрімен қамтамасыз етуге 

шақырды. Ерекше балаларға кӛмек пен қолдау кӛрсету мақсатында 

мектептік ҥйлестіруші лауазымы ендірілді.  

Бҧл кезде АҚШ білім беру саясатында заманауи америкалық 

саясаттың бағытын анықтайтын, жалпы және арнайы білім беруді 

біріктіруге негізделген бірқатар заңнамалық актілер қабылдады:  

– мҧғалімдерді мҥмкіндіктері шектеулі балаларға білім беру 

жауапкершілігін алуға шақырған ҥндеуі бар 1980 жылғы білім беру 

реформасы;  



– білім беру сапасы бойынша ҧлттық комиссияға ҧсынылған Р. 

Рейганның «Ҧлттық қауіптер: білім беру реформасына арналған 

императив» тақырыбындағы баяндамасы (1983 ж.).  

Мҥмкіндіктері шектеулі балаларды кез келген тарихи дәуірдегі 

қолдау тәсілдемесі, ең алдымен сол кездегі қоғамның бҧл адамдарға деген 

кӛзқарасын бейнелейді. Бірнеше жҥздеген жылдар бойы болып жатқан 

ӛзгерістер негізінен әлемнің кӛптеген елдері ҥшін ортақ қҧбылыс болып 

табылады. Шетелдік ғылыми жҧмыстарды талдау Еуропа елдері мен 

АҚШ-тағы мҥмкіндіктері шектеулі адамдарға деген қоғамның басым 

кӛзқарасын барынша ашық бейнелейтін кезеңдерді ерекшелеуге мҥмкіндік 

береді. Қоғамның мҥмкіндіктері шектеулі балаларға деген қатынасы 

кӛптеген факторларға: елдің әлеуметтік-экономикалық қҧрылысына, осы 

балаларға қатысты мемлекеттің саясатына, білім беру саласындағы 

заңнамалардың мазмҧнына, ғылымның жағдайына, сондай-ақ нақты 

қоғамның мәдени және діни ерекшеліктеріне тәуелді болады.  

Еуропа елдері мен АҚШ-тағы инклюзивтік білім берудің бар 

тҧжырымдамаларын зерттеуді екі аспектіде жҥргізген тиімді болады: 

философиялық және аналитикалық, себебі зерттеудің бҧл тҥрі кез келген 

әлеуметтік саладағы қандай да болмасын бір әлеуметтік қҧбылыстың 

қалыптасу тарихын есепке алып қана қоймайды, сонымен бірге осы 

қҧбылыстың ары қарайғы дамуы мен пайда болуын қамтамасыз ететін 

қоғамның философиялық тҥсінігінің жетілуін кӛрсетеді.  

Инклюзивтік білім берудің дамуының философиялық зерттеуі 

арнайы педагогикалық қызметтің дайындығын анықтауды және талдауды, 

білім беру ҥлгілерін негіздеу мен сынауды, мҥмкіндіктері шектеулі 

балаларға білім беру жҥйесін дамытудың болашағы мен басым жағын 

анықтауды білдіреді.  

ХІХ ғасырда Еуропа елдері мен АҚШ-та болған саяси және 

әлеуметтік-экономикалық ӛзгерістер мҥмкіндіктері шектеулі балаларға 

білім беру саласында мемлекеттік саясатты ӛзгертуге, жетілдіруге және 

кеңейтуге ҥлкен әсер етті. Еуропа елдерінде жалпыға бірдей міндетті 

ақысыз бастапқы білім беру туралы заңның қабылдануы осы санаттағы 

балаларды оқытуға арналған арнайы мекемелер жҥйесінің қҧрылуына негіз 

болды, қаржыландыру кӛздерін анықтады, оқытудың мақсаттары мен 

тәсілдерін әзірлеуге кӛмектесті. Осылайша, кӛптеген еуропалық елдерде 

даму ауытқушылықтары бар балаларға арналған алғашқы оқу мекемелері 

ашыла бастады. Бҧл кезде Австрия, Англия, Германия, Франция, Дания, 



Италия және басқа да елдерде дамуында ауытқушылықтары бар балаларға 

арнайы білім беруді ендіру туралы заңнамалық актілер қабылданды.  

Даму бҧзылыстары бар балаларды қоғамнан сегрегациялау саясаты 

тарихтың ары қарайғы кезеңдерінде, мемлекет пен ҥкіметтің пікірі 

бойынша толық дамымаған адамдарды арнайы мекемелерге кҥштеп 

жіберулері, кейіннен «ҧлттық тектік қорды былғау кӛзі» ретінде дамуы 

бҧзылыстары бар адамдарды міндетті тҥрде ҧрықсыздандыру 

бағдарламасын әзірлеуге тҥрткі болды. Бҧндай шаралар аймағына 

психикалық аурулары бар, қояншық ауруы бар адамдарды, 

қайыршыларды, қылмыскерлерді, лас жерлерде тҧратын қоғамның 

дамуына қауіп тӛндіретін белгілі бір санаттағы адамдарды жатқызды.  

Н.Н. Малофеев ӛз еңбектерінде бҧл кезде Еуропа елдерінде және 

Америкада дамуында бҧзылыстары бар балаларды қабылдап, нормативтік- 

қҧқықтық қор қҧрды, арнайы мектептерді қаржыландыру кӛздерін 

анықтады деп атап ӛтті [33].   

Шет елдік зерттеулер мен инклюзивтік білім беру 

тҧжырымдамасының негізінде педагогиканың теориясы мен 

әдіснамасында шет елдік педагогикадағы инклюзивтік білім берудің 

теориялық-әдіснамалық негізі болып табылатын, ӛзінің дамуында 

даралыққа, әлеуметтік феноменологиялық және әлеуметтік-экономикалық 

сияқты бағыттар берген интербелсенді тәсілдемеге ауысатын 

философиялық экзистенциализм, прагматизм, постмодернизм, 

феноменология идеялары жатыр. Мысалы, экзистенциализм философиясы 

орталық идеяны – экзистенцияны, яғни ӛзіне және қоршаған әлемге 

қатысты ӛзінің әрекетіне жауапты әрбір адам жеке тҧлға, қайталанбас және 

еркін тҧлға ретінде сезінуге мҥмкіндік беретін адамның негізгі ӛзегі «Мен» 

идеясын кӛтермелей отырып, мҥмкіндігі шектеулі адамға, оның жеке және 

әлеуметтік тірлігіне, жаңа кӛзқарас ҧсынды. Феноменология мен 

экзистенциализм инклюзивтік білім берудің педагогикалық 

технологиясында әзірленген ізгілікті педагогиканың философиялық 

бастауы болды.  

Әлеуметтік және білім беру талаптары мҥмкіндігі шектеулі адамның 

барынша дербес, тәуелсіз болуына, белсенді және жауапты, ӛмірлік 

ҧстанымы бар, ӛзін осы қоғамда кӛрсете білетін, қоғамның тең қҧқылы 

мҥшесі болуына кӛмектесуге бағытталған. Мҥмкіндіктері шектеулі 

тҧлғалардың дербес және тәуелсіз ӛмір сҥру тҧжырымдамасы бҥгінгі кҥні 

инклюзивтік білім берудің мақсаты мен мазмҧнын анықтайды.  



ЮНЕСКО инклюзивтік білім беру қағидаларын жҥзеге асыру ҥшін 

инклюзивтік білім беру тҧжырымдамасын кеңінен тҥсінуді мәлімдеді, 

«қоғамның барлық топтарын тең қҧқылы білім беру мҥмкіндігімен 

қамтамасыз ету және ӛмір бойы оқыту, тҧрақты дамыту мақсатында білім 

беруді қолдаудың басты қағидасы ретінде қарастыруға болады». Сонымен 

бірге, мҥмкіндіктері шектеулі балалар біртекті топ емес. Оларды жалпы 

жіктеу қағидасы бойынша жынысына, экономикалық жағдайына, 

этникалық тобына немесе олардың ҥйлесімділіктеріне қарай жіктеуге 

болады. Осы балалардың осы топтардың біреуіне немесе бірнеше 

топтарына жатуы қиындықтарды арттырады, сондықтан білім беру 

қҧқығын жҥзеге асыру ҥшін қаржы бӛлгенде осындай кӛптеген 

әлсіздіктерді есепке алу қажет болады [34].  

Зерттеу жҧмысымызда инклюзивті білім беру процесінің ӛзге 

дамыған мемлекеттердегі жағдайына тоқталып кӛрелік. 

 Әлемнің кӛптеген дамыған елдерінде (АҚШ, Ҧлыбритания, Швеция, 

Германия, скандинавия елдері) ерекше қажеттілігі бар балаларға білім 

беруді дамытудың негізгі ҥдерісі кіріктірілген (инклюзивті) білім беру 

болып табылады. Жалпы білім беру процесіне тартылған балаларға арнайы 

қосымша жағдай жасалады, оқытуды жеңілдететін кӛмек және қолдау 

кӛрсетіледі.  

Елдердің әрқайсысы білім берудің жан-жақты, кіріктірілген моделін 

қҧруды мәлімдейтін жеке кіріктіру моделдерін жҥзеге асырады.  

Соңғы жылдары шет елдерде «кіріктіру» тҥсінігінің орнына «енгізу» 

(inclusion) тҥсінігі пайда болды. «Инклюзивті білім беру» тҥсінігі ерекше 

қажеттілігі бар оқушыларды ӛз қҧрдастары оқитын мектептерде оқыту 

формасын ҧсынады. Енгізу ерекшелікке және нәсілшілдік, жынысына 

қарай басқадан артықшылығына және т.б. сенімділік сияқты әлеуметтік 

ауруларға қарсы кҥресті білдіреді. Енгізу оған мҧқтаж болған, қандай 

формада болмасын оған қажетті қолдау кепілділігін қамтамасыз етуді 

білдіреді.  

Азаматтық қоғам, ӛз кезегінде, қоғамдық қатынастар жҥйесінде 

ізгілік пен толеранттылықты бекітуге мҥмкіндік беретін адамдарды қорғау 

қҧқығы бойынша әлеуетті жҥзеге асыра алады. Екінші жағынан, қоғам 

қабылдау стереотипін психологиялық сияқты материалды-техникалық 

(пандустардың, кӛтергіштердің, жабдықталған дәретханалардың, 

жарықтық және дыбыстық сигналдардың, Брайл шрифіндегі жазбалар, 

естімейтін және жартылай естімейтіндер ҥшін ҧжымдық және жеке 



қолдануға арналған дауыс кҥшейткіш қҧралдары, кӛрмейтіндерге арналған 

оқыту кешендері және т.б. болуы) инклюзивті білім беруге дайын болуы 

қажет.  

Сонымен, 1961-жылдан 1980-жылға дейін Швецияда және басқа да 

скандинавия елдерінде мҧғалімдермен, ата-аналармен, бҥкіл халықпен 

интеграцияны анықтау және меңгеру туралы ірі әлеуметтік-педагогикалық 

жҧмыс жҥргізілді. Бҧл ӛкімет органдарымен реттелмеген кӛптеген жеке 

бастамалар қозғалысы болды. Мҧнда, АҚШ сияқты, елдің тиімді 

әлеуметтік және экономикалық дамуымен, социал-демократиялық 

қозғалыстардың бастамашылығымен және қолдауымен интеграция 

біртіндеп «тӛменнен» ӛсті.  

Ел интеграция феноменін (20 жылға жуық уақытты қажет ететін) 

негізінен іс жҥзінде және моралдық тҧрғыдан меңгергенде ғана, ол 

шынайы заңдастырылған болады: 1980 жылы денсаулық мҥмкіндігі 

шектеулі азаматтардың арнайы білім беру қҧқығын қамтамасыз ететін 

кемсітушілікке қарсы заң қабылданды.  

Финляндияда инклюзивті білім беру заңнамалық деңгейде бекітілген 

және балаларды қоспағанда бәріне білім (келімсектер, шалғай 

аудандардың балалары, ҧлттық азшылық топтар, мҥмкіндігі шектеулі және 

т.б.) қолжетімді болуы тиіс, жалпы білім беруді дамыту мен ҥнемі 

жетілдіру процесі ретінде пайымдалады. Мҧнда инклюзивті білім беру 20 

жыл кӛлемінде дамуда және маңызды ғылыми зерттеулермен қолдау 

жасалған. 2008 жылы ресми тҥрде Инклюзивті білім беруді дамыту 

тҧжырымдамасы арқылы инклюзия саясаты бекітілді. Сонымен, ҧлттық 

оқу жоспарына кӛпшілік мектептерде ДМШ (Даму мҥмкіндігі шектеулі) 

тҧлғаларды кіріктіріп оқытуды қамтамасыз ететін арнайы ӛзгерістер 

енгізілді.  

Сонымен қатар, ата-аналар мен педагогтерден ДМШ білім 

алушыларды сҥйемелдеу мен қолдауды ҧйымдастыратын жеті мемлекеттік 

оқыту-кеңес беру орталықтарынан тҧратын жҥйе бар. Орталық 

қызметкерлерімен ДМШ балаларды оқыту бойынша орталықтың ӛзінде 

ҧйымдастырылатын ҧзақмерзімді курстар, әдеттегі мектептер базасында 

қысқамерзімді курстар, сонымен қатар мастер-кластар ӛткізіледі.  

Осы орталықтардың орналасуының біркелкі еместігіне және ДМШ 

балалар туралы біртҧтас ҧлттық мәліметтер базасының жоқтығына 30 

байланысты балалардың орталыққа кеш тҥсуі мәселелердің бірі болып 

табылады. Инклюзивті оқытуды жҥзеге асыру ҥшін елде арнайы 



кадрларды даярлау ҧйымдастырылды. Сонымен, Лапланд 

университтетінде мҧғалім болуды қалайтын кез-келген мамандарды 

оқытуға арналған «Оқытушыларды оқыту» арнайы курсы (60 кредит) 

әзірленді.  

Муниципалды деңгейде инклюзия білім алушылардың екі тобынан 

(әдеттегі дамыған мектеп оқушылары және ДМШ балалар), екі педагогтен 

(кейде оларға арнайы педагог немесе ассистент қосылады) қҧралған бір 

сыныптағы жҧмыс формасында жҥзеге асуы тиіс. Осындай біріктірілген 

сыныптардағы балалар саны 25 оқушыға жетуі мҥмкін.  

Білім алушыларды қолдау келесі тҥрде жҥзеге асырылады: ДМШ 

балалар мектепке тҧрғылықты жері бойынша тҥседі. Онда осындай 

балалармен мамандар командасы (директор, мҧғалім, арнайы педагог, 

мҧғалімнің кӛмекшісі, медбикелер) жҧмыс істейді. Бҧл топ нақты баланың 

мәселесін талқылау ҥшін жиі жиналады. Мәселе туындаған жағдайда ата- 

аналар мен мҧғалімдер психологқа жолығуы қажет.  

Сонымен инклюзивті оқыту әдеттегі кӛпшілік мектептерде арнайы 

сыныптардың болуымен жҥзеге асады. Осындай арнайы сыныптарда 

әдеттегідей ауырырақ немесе кҥрделі бҧзылыстағы балалар оқиды. 

Олармен 2- 3 арнайы педагогтер және ассистент жҧмыс істейді. Балалар 

саны – 10 адамға дейін болады. ДМШ әр баланың ӛз жеке оқыту жоспары 

бар. Кӛпшілік мектеп педагогтерінде кездесетін негізгі мәселелер 

инклюзивті оқыту тәжірибесін әдістемелік қолдаудың жеткілікті 

әзірленбегендігі болып табылады. Финляндияда әзірленген ДМШ 

балаларды қолдаудың жаңа және перспективалы формасы мҧғалімдердің 

ӛзара әрекеті және тең мҧғалімдік болып табылады.  

Финляндияның Ҧлттық білім беру стандарты ерекше икемділігімен 

ерекшеленеді, сонымен болашақ педагогтерді даярлаудың финдік 

бағдарламасында жҧмыс істеу қажет болатын, арнайы контексте 

бейімделген оқыту әдісіне басымдық беріледі. Стандартпен балалардың 

білімді әр тҥрлі жылдамдықта меңгеруі танылады, бірақ нәтижесінде олар 

мҥмкін болатын жоғары талаптарға сәйкес болуы қажет.  

Фин педагогикаларының ізгілік бағыттылығы, еркін тәрбие идеясы, 

оқытуды жекелендіру тҧжырымдамасы ӛз кезегінде жалпы мектептік 

жҥйеге арнайы қажеттіліктегі балаларды ауыртпалықсыз кіріктіру ҥшін 

жағдай жасайтын оқушыларды жеке табиғи тҥрде қолдаумен қамтамасыз 

етілген [35].  



Финляндияда арнайы қызметкерлердің қатысуымен балаларды 

әлеуметтік-психологиялық-педагогикалық қолдау жоғары деңгейде жҥзеге 

асырылады: арнайы педагогтар, мектеп психологы, мектептің әлеуметтік 

педагогы, мектеп дәрігері, мед бике және балалардың жеке білім беру 

бағытын әзірлеу жӛніндегі консультант, жеке кӛмекші.  

Сыныпта мҧғаліммен бірге ассистент және дефектолог жҧмыс 

істейді. Финляндияда «араласуға жауап беру» (ағылш. Response to 

Intervention, RTI) ҥш қолдау тҥрін кӛздейтін: жалпы, кҥшейтілген және 

арнайы [35]. Қазіргі финдік білім – әлемдегі ең ҥздіктердің бірі болып 

табылады. 

 И.Г. Елисееваның айтуынша, Финляндияда қабылданған инклюзивті 

білім беру тҧжырымдамасының негізгі ережелері келесідей болып 

табылады:  

 барлық балалар ӛз мҥмкіндіктеріне сәйкес негізгі мектепте оқиды. 

Әр адам білім беру ҥдерісінде ӛз міндеттерін шешеді.  

 Арнайы педагог қана емес, барлық мектеп ҧжымы оқушылардың 

мәселелерін шешуге қатысады.  

 Педагогикалық процесте мҧғалімдер оқытудың жалпы және арнайы 

әдістері мен тәсілдерін қолданады.  

 Баланың оқу проблемалары мен педагогтің дидактикалық 

мәселелері командалық тәсіл арқылы шешіледі.  

 Дамуында айқын ауытқуы бар балалар тҧрғылықты жері бойынша 

жалпы білім беретін мектепте: арнайы сыныпта немесе жалпы сыныпта 

оқиды.  

 Мамандар ата-аналарға баланың қандай жағдайда жақсы 

болатынына байланысты кеңес береді. Ата-ана баланың қай сыныпта 

оқитынын таңдайды.  

 Ауыр ауытқулары бар балалар арнайы мектептерде оқиды.  

 Мҥгедек балаларға оқу қҧралдары мен қажетті жабдықтар 

мемлекет есебінен беріледі. Жалпы білім беретін мектеп педагогтары 

пайдалануға ҥйретеді.  

 Жалпы білім беретін негізгі мектепте арнайы педагогтар, 

мҧғалімнің кӛмекшілері, әлеуметтік қызметкерлер, медбике бар.  



 Барлық мамандар біртҧтас команда ретінде жҧмыс істейді, 

командалық жҧмыстың қҧзыреті ӛте жоғары және педагогтарды 

университетте оқытады.  

 Арнайы кӛмек эмигранттарға да кӛрсетіледі.  

 Олар алдымен математика мен фин тіліне баса назар аударылатын 

даярлық сыныбында оқиды. Даярлық сыныбында оқыту ана тілінде 

жҥргізіледі. Содан кейін оқушы жалпы білім беруге ауыстырылады.  

Швецияда ДМШ балалардың кӛпшілік мектептерде оқу қҧқығы 

заңнамамен бекітілген. Сондықтан мемлекет осындай мектептерге 

әлеуметтік және қаржылық қолдауды жҥзеге асырады. Университеттерде 

мҧғалімдер даярлаудың барлық бағдарламаларында арнайы білім беру 

бойынша міндетті курстар (15 кредит) бар.  

Муниципалды деңгейде ДМШ балаларды әдеттегі сыныптарға алу 

тәжірибесі бар, сондықтан, олар аптасына бірнеше сағат арнайы 

педагогтермен жеке топтарда дайындалады. Педагогтер ӛздерінің негізгі 

міндетін баланы ол толығымен әдеттегі сыныптарда оқи алатындай етіп 

дайындау деп санайды. Мектепте ДМШ балада қандай да бір мәселе 

туындағанда, жағдайды қарап және шара (ауруханаға емделуге жолдама 

беруге дейін) қабылдайтын комиссия (педагогикалық кеңес) жиналады. 

ДМШ балалар оқитын сыныптарда және топтарда екі арнайы педагог 

жҧмыс істейді.  

Швецияда инклюзивті білім беруді дамыту бірнеше кезеңде жҥзеге 

асырылды:  

1. Дені сау оқушылар мен мҥгедектердің білім алуы (1842-1879 жж.).  

2. Ең тӛменгі оқу курсынан арнайы сыныптар мен мектептерге кӛшу 

(1879-1946 жж.).  

3. Арнайы сыныптарды кеңейту және мҥгедектерді оқытуды 

қалыптастыру.  

4. Қалпына келтіру саясаты (1950-1990 жж).  

5. Қоғамның мҥгедектерге және олардың білім алуына қазіргі 

кӛзқарасы (1994 ж. – қазіргі уақытқа дейін). (1946-1950 жж.) [36].  

Нормаландыру теориясының негізін қалаушылардың бірі Б. Нирье 

нормаландырудың сегіз қағидатын әзірледі: 1) қалыпты кҥн тәртібі; 2) ӛмір 

сҥру; 3) жылдар; 4) қарапайым ҥйреншікті ӛмірлік тәжірибе алу 

мҥмкіндігі; 5) ақыл-есі кем адамдардың таңдауы мен тілегі мҥмкіндігінше 



ескерілуі және оларды қҧрметтеуі тиіс; 6) екі жынысты әлемде тҧру; 7) 

қалыпты экономикалық стандарт қҧқығы; 8) физикалық шарттар 

стандарты.  

Б. Нирье атап ӛтті:  

 Ақыл-ой кемістігі бар мҥгедек ӛзі тҧрып, киініп, тамақ ішіп, қалауы 

бойынша ҧйықтап, бір сӛзбен айтқанда қалыпты адам ретінде кҥн тәртібін 

жҥргізуі мҥмкін дегенді білдіреді.  

 Ақыл-есі кем мҥгедек қалыпты адам сияқты ӛмір сҥруге мҥмкіндігі 

бар.  

 Ақыл-есі кем адамдар жылдың кез-келген уақытында саяхат 

жасауға қҧқылы.  

 Қарапайым ӛмірлік тәжірибе алу мҥмкіндігі.  

 Даму мҥмкіндігі шектеулі балалар қалыпты адам ретінде ӛмір 

сҥруге мҥмкіндіктері бар [30].  

Швед мектептерінде оқытудың бейімделу әдістері мен қҧралдарына 

кӛп кӛңіл бӛле бастады.  

Бҧл кезең инклюзив, яғни мҥгедектерді толыққанды ӛмірге белсенді 

тҥрде қосу саясатымен сипатталады. Бҥгінгі таңда денсаулығы шектеулі 

балалардың 80%-і қарапайым мектептерге барады, олар ҥшін арнайы білім 

беру бағыттары әзірленді. Ерекше білім беру қажеттілігі бар барлық 

балалар кәдімгі балабақшаларға барады. Алайда кӛру мен естудің толық 

жоғалуынан немесе қатты тӛмендеуінен, сӛйлеу мҥшелерінің кемістігінен 

немесе ақыл-ой дамуының тежелуінен қалыпты мектепке баруға 

мҥмкіндігі жоқ балалар ҥшін арнайы мектептер бар [36].  

Швецияда орта білім тегін. Мемлекет есебінен оқушылар ыстық 

тамақпен, оқулықтармен және кеңсе заттарымен қамтамасыз етіледі. Жеке 

мектептер де бар, мемлекеттік мектептердің оқушыларымен 

салыстырғанда оқушылардың білім деңгейі жоғары емес.  

Арнайы білім берудің (SIH) шведтік агенттігі кеңес беруге және 

отбасы мен мектептерді қолдауға жауап береді, оқу пәндері бойынша 

ҧсыныстар береді, ерекше мҧқтаждықтағы балаларды оқытуды тиімді 

ҧйымдастыруда муниципалды ӛкіметке кӛмектеседі. Швециядағы 

инклюзивті білім беру барлығы ҥшін білім беруге тең қолжетімділікті 

қамтамасыз етуге арналған, сонымен қатар, әлеуметтік қарым-қатынастағы 



адам қҧқығы тҧжырымдамасы аясындағы басты принцип ретінде 

қабылдады [36].  

Норвегияда ерекше білім беру қажеттілігі бар тҧлғалар ҥшін білім 

берудің қолжетімділігі туралы Заң бар. Сонымен қатар, ДМШ балалар 

ҥшін жеке категорияларға (ерте жастағы балалар аутизмі синдромындағы, 

есту, кӛру және т.б. бҧзылыстағы балаларға) кӛмек беруге маманданған 

мемлекеттік орталықтар бар.  

Инклюзивті білім беруді жҥзеге асыру ҥшін педагогтерді даярлау 

университеттерде жҥзеге асады. Болашақ педагогтер инклюзивті оқытуға 

арналған бӛлімі бар арнайы педагогика курсын оқу мҥмкіндігіне ие 

болады, сонымен қатар, оларға тәжірибеде Еуроодақ елдеріндегі 

инклюзивті білім беруді жҥзеге асыру тәжірибесімен танысуға мҥмкіндік 

беріледі. Инклюзивті оқыту жҥйесіне муниципалитеттер (олардан 

мектептер әлеуметтік және қаржылық қолдау кӛреді) жетекшілік етеді [36]. 

Сонымен, Норвегиядағы инклюзивті білім беруді дамытудың негізгі 

перспективасы инклюзивті оқытуды әдістемелік қамтамасыз етуді әрі 

қарай дайындаумен, ДМШ бар әр тҥрлі категориядағы балалармен тҥзету 

жҧмыстары мазмҧнын тереңдетумен байланысты.  

Францияда азаматтар қҧқығы мен мҥмкіндігінің теңдігін қамтамасыз 

ететін, соның ішінде білім беру саласында бірқатар заңдар қабылданған. 

Мемлекет ДМШ балалардың білім беру ортасына табысты бейімделуі ҥшін 

жағдай жасауды, қаржыландыруды, қажетті техникалық қҧралдарды 

қолдану және мамандар жҧмысының (жеке және ҧжымдық кіріктіруге 

арналған мектептік қолдаудағы мҧғалім кӛмекшілері) тӛлемін қоса 

қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, кӛпшілік мектептерде оқитын ДМШ 

балаларды қолдауға арналған мемлекеттік ресурстық орталықтар бар. 

Инклюзивті білім беру ҥшін мҧғалімдерді даярлау университеттерде 

жҥзеге асады. Қазіргі уақытта Францияда муниципалды деңгейде 

инклюзивті оқыту екі формада ҧсынылған:  

- ДМШ балалар әдеттегі сыныптарда басқа балалармен бірге арнайы 

маманданбаған мҧғалімнің жетекшілігімен оқиды (бҧл сынып «мектептік 

инклюзия» деп аталады);  

- ДМШ балалар мҥгедек балаларға арналған арнайы сыныпта арнайы 

мҧғалімнің жетекшілігімен оқиды («педагогикалық кіріктіру сыныбы»).  

Арнайы педагогтер, әдеттегідей, ресурстық орталықтарда жҧмыс 

істейді және кестеге сәйкес орталыққа бекітілген барлық оқушыларға 

барады, оларға және мҧғалімдерге қажетті кӛмек кӛрсетеді. Балаға 



«мектептік инклюзия сыныбынан» толық жеке инклюзияға ӛтуіне 

мҥмкіндік беретін инклюзия уақыты біртіндеп кӛбейеді.  

Франция педагогтері инклюзияның осы формасы кӛру және қимыл- 

қозғалыс аппараттары бҧзылысы бар балалар ҥшін ӛте тиімді деп 

есептейді. Бірақ естімейтін және ақыл-есі кем балалар ҥшін ол мҥлде 

қолайлы емес болып табылады. Бҧл категориядағы балалар ҥшін ашық 

жҥйедегі, уақыт ӛте келе және кӛп уақытты талап ететін, қажетті 

сҥйемелдеу мен тексеру ҥшін орта және жоғары сынып оқушылары 

қажеттілігі бойынша біріктіретін, педагогикалық кіріктіру сыныптары 

ашыла бастады.  

Әр мҥгедек оқушы ҥшін мектептік оқытудың жеке жоспары 

әзірленеді. Ол мектептік процестің ӛту жағдайын, сонымен қатар, баланың 

ерекше қажеттілігіне барабар педагогикалық, психологиялық, әлеуметтік, 

медициналық іс-шараларды анықтайды. Франциядағы инклюзивті білім 

беруді жҥзеге асырудың негізгі мәселелері инклюзивті тәжірибені 

әдістемелік қолдауды әзірлеу, қажетті кадрлармен жеткіліксіз қамтамасыз 

етілу болды.  

Хорватия мен Оңтҥстік Африка сияқты жас дамушы елдерде 

инклюзивті білім беру кеңінен қолдануда. Бҧл инклюзивті білім беруді 

ҧйымдастыру, мҧғалімдерді оқытуға инновациялық тәсілдерді іздестіру, 

сондай-ақ ӛзін-ӛзі дамыту және жеке тҧлғаның ӛзін-ӛзі жҥзеге асыру 

мҥмкіндігін қамтамасыз ету жолдарын анықтау қажеттілігін тудыртады. 

Хорватияда инклюзивті білім беру 1991 жылы Білім туралы Заң 

қабылданғаннан кейін енгізіле бастады. Бҥгінгі кҥні Хорватияда бастауыш 

мектептердің 72,6 проценті инклюзивті білім беру бағдарламасы бойынша 

оқытылады.  

Республикада инклюзивті білім берудің мол тәжірибесі жинақталған. 

Мемлекет инклюзивті білім беруді жҥзеге асырып отырған мекемелерді 

қаржыландыруды қамтамасыз етеді. Мектептер білім беру 

интеграциясының әртҥрлі ҥлгілері мен бағдарламаның ҥш тҥрін ҧсынады: 

жеке жҧмыс жоспарының талаптарына сәйкес жалпы орта, арнайы және 

бейімделген білім беріледі, мҥмкіндігі шектеулі оқушылардың мектепке 

баруы ҥшін тасымалдау кӛлігі және кӛмекші, ерекше білім қажеттіліктері 

бар оқушылармен жҧмыс жасайтын мҧғалімдерге қосымша сағат, арнайы 

оқу қҧралы, емтихан материалдары берілді [36].  

Оңтҥстік Африкадағы инклюзивті білім беру 1994 жылы алғашқы 

демократиялық сайлаудан кейін дамыды. Барлық азаматтардың, соның 



ішінде мҥмкіндігі шектеулі адамдардың білім алу қҧқықтары туралы 

жарияланды.  

Осы мақсатпен 1996 жылы білім беру мен оқытуда ерекше 

қажеттілікке ие азаматтар ҥшін Ҧлттық комиссия (NCSNET) және білім 

беруді қолдау туралы Ҧлттық комитет (NCESS) қҧрылды. Инклюзивті 

білім беруді таратудың кӛмекші орталықтары бар. 2001 жылы White Paper 

жарияланды, онда барлық оқушылар білім алуға және мемлекеттік 

қолдауға қҧқығы бар екені баса айтылған. Білім беру қҧрылымдары барлық 

оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға, олардың 

айырмашылықтарын мойындауға және қҧрметтеуге міндетті. Шетел 

тәжірибесі инклюзивті идеяларды қабылдаған оқушылар мен 

студенттердің оқу ҥлгерімін жақсартады.  

Сонымен қатар, барлық елдер ҧйымдық, басқарушылық қҧрылымдар 

мен қызметтер жҥйелерінің тҧрақсыздығын, арнаулы білім берудің қымбат 

және қаржылай негізсіз екендігін барынша тҥсінеді.  

Африка елдері қатарында инклюзивті білім беру саласындағы 

саясатты белсенді жҥргізетін Оңтҥстік Африка Республикасы (ОАР). ОАР 

Білім беру департаментімен 2001 жылғы шілдеде барлық азаматтар ҥшін 

тең мҥмкіндікті қамтамасыз етуге бағытталған жаңа білім беру жҥйесі 

әрекеттеріне белгілі бір нҧсқау беретін «White Paper 6» атауымен қҧжат 

дайындалды. Білім беру саласындағы ОАР саясаты барлық оқушылардың 

оқу процесіне белсенді қатысуына мҥмкіндік беретін, ӛз әлеуетін 

дамытатын және кеңейтетін, қоғамның теңқҧқықты мҥшесі ретінде 

қатысатын баршаға білім беруді қамтамасыз етуге және инклюзивті білім 

беруді дамытуға бағытталған. Бҥгінгі кҥні ОАР ҥкіметі оқушылардың 

қҧқығын қорғауды, бәріне білім берудің тең мҥмкіндігін ҧсынуды, білім 

берудегі теңсіздікті жоюды алдыңғы орынға қойып отыр.  

Германияда заңнамалық негізде әр тҥрлі типтегі: оқушыларға 

олардың білігіне, қабілеті мен табиғи талантына қарай білім беру танылған 

бастауыш, негізгі, шынайы, гимназия, кешендік және арнайы мектептер 

қызмет етеді. Сонымен қатар, осы мектеп тҥлектерінің әрі қарайғы оқу 

мҥмкіндігі мен дәрежесін анықтай отырып, оқушылардың бір типтегі 

мектептен басқасына ӛту тәртібі заңнамамен реттелген.  

Жалпы білім беретін мектептер қҧрамына кіретін жеке арнайы 

сыныптар, бҧл негізінен бастауыш және негізгі мектептер, сондай-ақ алты 

сағаттық және ҧзартылған кҥнді жеке мектептер, сонымен қатар, арнайы 

мектеп-интернаттар бар. П сихикалық ауруы бар балаларға арналған 



мектептерден басқа барлық арнайы мектептер, жалпы білім беретін 

мектептің (бастауыш, негізгі, шынайы мектептер, гимназиялар) оқу 

жоспары негізінде жҥргізеді, бірақ сонымен қатар, кӛп жағдайда осында 

оқитын білім алушылардың ерекшелігі ескерілетін оқыту әдістері мен 

дидактикалық принциптер қолданылады. Германияның бірқатар 

жерлерінде арнайы мектеп оқушыларын жалпы білім беретін мектепке 

ертерек кіріктіру процесі байқалады және мҥгедек баламен жҧмыс істеуге 

қабілетті, сәйкес тҥрде дайындалған қызметкердің болуын қамтамасыз 

етеді. Мҥгедек балаларды және дені сау балаларды ертерек бӛлек оқыту 

германдық мектеп жҥйесі философиясында жазылған. 1960 жылдардың 

ӛзінде-ақ федералдық жерлердің білім министрлері бӛлек оқыту 

Тҧжырымдамасын жасады, соған сәйкес, олардың дамуы мен физикалық 

зақымдануындағы ауытқушылықтарын ескеретіндер, ақыл-есі және 

физикалық кемістігі бар балаларды арнайы мектеп-интернаттарға жолдау 

қажет болды. 1994 жылы білім министрлері бҧл саясатты ӛзгертті және 

болашақта мҥгедек балаларды кӛп жағдайда әдеттегі мектептерге, ерекше 

жағдайда балалар ҥйі мен бастауыш мектептерге жіберу және оларды 

қалыпты сыныптарға кіріктірудің қажеттілігімен келісті.  

Егер бала ӛз қҧрдастарымен оқыту процесінде қажетті кӛмекті 

алмаса, мектеп басшылығы осындай баланың арнайы білім беру 

мҧқтаждығы бар деп мойындайды, бҧл оқушыға қандай мектепке және 

қайда (белгілі мектептер типі Sonderschule немесе қосымша қолдау 

ҧсынатын әдеттегі мектеп) бару керектігі туралы шешім қабылдайды. 

Әдеттегі мектепке баратын, бірақ қажетті кӛмек алмайтын оқушылар 

оларға осы қосымша қызметтер ҧсынылатын басқа мектепке ауыстырылуы 

мҥмкін. Баланы басқа мектепке ауыстыру туралы шешім оқыту процесінде 

олардың балалары қандай мәселелерді сезінетінін мҧғалімдердің тҥсіндіруі 

мен ата- 36 аналармен кеңестен кейін қабылданады. Егер ата-аналар ӛз 

балаларын ауыстырудан бас тартса, мектеп билігі ата-аналардың шешімін 

сотқа тҥсіре алады.  

«Әлеуметтік саулық туралы» заңға сәйкес, ерекше білім беру 

мҧқтаждықтарындағы оқушыларға олардың толыққанды орта білім алуы 

ҥшін, әсіресе міндетті мектепке бару кезеңінде мемлекеттен қаржылай 

кӛмек беріледі. Мектептегі ерекше педагогикалық оқыту туралы заң 

осындай оқытудың әртҥрлі нҧсқасын қарастырады:  

- ерекше мектептер (Sonderschulen). Бҧлар – кӛру бҧзылыстары бар 

(кӛрмейтін және нашар кӛретіндерге арналған мектептер) балаларға 

арналған; есту бҧзылыстары бар (естімейтіндерге және нашар еститіндерге 



арналған мектептер) балаларға арналған; оқу мен дамуында проблемасы 

бар (тілінде проблемасы бар, психикалық бҧзылысы бар, ақыл-ес 

бҧзылыстары барлар ҥшін) балаларға арналған; мҥгедек балалар ҥшін; 

созылмалы ауыруы бар балаларға арналған мектептер;  

- бірлескен сабақ. Кӛпшілік ата-аналар олардың мҥгедек-балалары 

дені сау балалармен бірге әдеттегі мектепке барғанын қалайды. Жалпы 

білім беретін мектептегі бірлескен оқыту егер, онда белгілі жағдайлар: 

медициналық немесе қарайтын қызметкердің болуы, арнайы ғимарат, 

арнайы жабдықталған оқу орны, арнайы оқу қҧралдары және т.б. 

жасалғанда мҥмкін болады;  

- ерекше топтар, жалпы білім беретін мектептерде де, ерекше 

мектептерде де бар. Топта оқуы мен дамуында тҥрлі мәселелері бар 8 бала 

оқытылады. Олармен арнайы бағдарламалар бойынша жҧмыс істейді. 

 Германияның инклюзивті мектептердегі әдеттегі және арнайы 

педагогтардың ӛзара әрекетін ҧйымдастыру тәжірибесі қызықты. Сонымен 

екі модель бар: әдеттегі мҧғалім мен арнайы педагог бір мезгілде ӛздері 

беретін пәндерді ӛзара бӛліп алып, сыныпқа жауап береді. Сонымен қатар, 

екіншісі біріншісіне бӛлінген уақытта ерекше балалар туралы кеңес береді, 

оларды оқыту процесінде пайда болған мәселені шешуіне кӛмектеседі, 

әріптесіне оның қателері туралы тҥсіндіреді; сыныппен әдеттегі мҧғалім 

жҧмыс істейді, тҥзету педагогы аптасына сабақта барлығы 5 сағат болады. 

Ол ерекше оқушыларға және негізгі мҧғалімге кӛмектеседі. Бҧл жағдайда 

сонымен қатар, арнайы педагогқа басқа мҧғаліммен оның мәселелерін 

талқылауына уақыт бӛлінеді.  

Қазіргі уақытта Германияда орта есеппен, бастауыш сыныпта 

сыныптағы 25 адамға 5 ерекше баладан келеді, сонымен қатар, олардың 

бірі немесе екеуінің ақыл-есінің кемдігі кӛрсетілген, орта мектепте 

сыныптағы 23 адамнан ҥш-тӛрт бҧзылысы бар балалар оқиды. 

Жапонияда арнайы қажеттілігі бар балалар жалпы сыныппен бірге 

оқиды. Бірақ мҧғаліммен бірге қосымша ассистент-мҧғалім де жҧмыс 

істейді. Ассистент-мҧғалім сабақ бойынша барлық жағынан арнайы 

қажеттілігі бар балаларға кӛмектеседі.  

Арнайы қажеттілігі бар жапондық балалар мектепте барлық 

инфрақҧрылыммен қамтамасыз етілген. Егер оқушы қандай да бір 

себеппен сабақтан қалса, бҧл сабақтар оған жеке жҥргізіледі.  

Мысалы, егер оқушы дене бітіміндегі шектеулермен дене 

шынықтыру сабағына қатыса алмаса, онда онымен қол жетімді 



мҥмкіншіліктері мен қабілеттері бойынша басқа мҧғалім айналысады. 

Осындай мектептерде арнайы қажеттілігі бар балаларға толерантты қарым- 

қатынасты тәрбиелейді [37].  

Оңтҥстік Кореяда арнайы қажеттілігі бар адамдарға арнайы білім 

беру мҥмкіндігі қарастырылған. Осы тақырып әр тҥрлі аспектіде – тарихи, 

әлеуметтік, педагогикалық, мәдениеттанулық және т.б. қарастырылатынын 

атап кӛрсетуге болады. 1970 жылдан арнайы білім беру екпінді дамуда: 

егер 1971 жылы 1 ғана арнайы сынып болса, 2004 жылы олардың саны 

4366-ға жетті және бҥгінгі кҥні шамамен арнайы қажеттілігі бар 60 мың 

бала әдеттегі және арнайы мектептерде оқиды.  

1994 жылы инклюзив принципі бойынша оқытуды енгізу ескертілген 

арнайы білім беру туралы Заңға тҥзетулер енгізілді. 1997 жылы Оңтҥстік 

Корея ҥкіметімен арнайы білім беруді алға бастыру (Special Education 

Promotion Act) бойынша заң қабылданды. 2007 жылы осы заңға толықтыру 

ретінде арнайы қажеттілігі бар тҧлғалар ҥшін арнайы білім беру туралы 

Заң қабылданды. (Act on Special Education for Disabled Persons). Осы заң 

жоғары білім беру саласындағы елеулі ӛзгерістердің қҧқықтық негізін 

қамтамасыз етті. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың қазіргі 

міндеттері арнайы білім беруді дамытудың 5 жылдық Жоспарында 

кӛрсетілді және олар арнайы және кіріктірілген білім беруді қолдау 

сияқты, қоғам қажеттілігінің ӛзгеруіне тез жауап беру болып табылады 

[38].  

Оңтҥстік Корея ҥкіметінің маңызды қызметі, нормативтік-қҧқықтық 

база қҧру ғана емес, заңды тәжірибеде табысты жҥзеге асыру ҥшін, ӛз 

уақытында тиісті шаралар қабылдау болып табылады. Сонымен, 1994 

жылдан Оңтҥстік Кореяда арнайы білім беру саласындағы зерттеулерге 

жетекшілік ететін және физикалық арнайы қажеттілігі бар адамдардың 

қажеттілігіне байланысты жҧртшылықты ақпараттандыруды арттыру 

бойынша жҧмыс жҥргізетін Арнайы білім берудің Мемлекеттік институты 

қызмет етеді [38].  

Ресейде алғашқы инклюзивті білім беру мекемелері 1980-1990 

жылдары пайда болды. Москвада 1991 жылы мәскеулік Емдеу 

педагогикасы Орталығының және ата-аналардың қоғамдық ҧйымы 

бастамасы бойынша «Ковчег» инклюзивті білім беру мектебі ашылды.  

1992 жылдың кҥзінен «Денсаулығында арнайы қажеттілігі бар 

тҧлғаларды кіріктіру» жобасын іске асыру басталды, нәтижесінде 11-ге 

жуық аймақта мҥгедек-балаларды кіріктіріп оқыту бойынша 



эксперименттік алаңдар қҧрылды. Сонымен, педагогикалық ЖОО-да 

қолдану ҥшін «Арнайы (тҥзету) педагогика негіздері» және 

«Денсаулығында арнайы қажеттілігі бар балалар психологиясының 

ерекшеліктері» курстарының оқу жоспарлары әзірленді.  

РФ Білім және ғылым министрлігінің мәліметтері бойынша, 2008- 

2009 жылдары инклюзивті білім беру моделі Федерация субъектілерінде: 

Архангельск, Владимирск, Ленинград, Мәскеу, Нижгород, Новгород, 

Самара, Томск және басқа да облыстар қатарындағы тҥрлі типтегі білім 

беру мекемелерінде эксперимент тәртібі енгізілді.  

Қазіргі жағдайда елімізде білім беру жҥйесін жаңғыртудың 

перспективалық бағыттарының бірі инклюзивті білім беру болып 

табылады.  

Бҥгінгі таңда Даму мҥмкіндігі шектеулі балалардың білім алуға 

қҧқықтарын қамтамасыз ететін мемлекеттік қҧжаттар бар.  

2004 жылдан бастап Қазақстанда инклюзивті білім беруге біртіндеп 

кӛшу жҥргізілді. Тҥзету педагогикасының ҧлттық ғылыми-практикалық 

орталығы қҧрылды, ол инклюзивті білім беруді енгізу бойынша ғылыми 

зерттеулер жҥргізеді. Жалпы білім беретін мектептердің базасында 

денсаулық мҥмкіндіктері шектеулі балаларға білім беру ҥшін кедергісіз 

орта қҧру бойынша Инклюзивті сыныптардың эксперименттік алаңдары 

іске асырылуда.  

Бҥгінде мҥмкіндігі шектеулі балалардың 27%-і дені сау 

қҧрдастарымен бірге жалпы білім беретін мектептерде білім алуда. 

Жоғары оқу орындарына мҥгедектерді қабылдау квотасы 0,5%-тен 1%-ке 

дейін артты. Жоғары білімді 570 мҥгедек студент алады [39].  

Қазіргі уақытта мҥмкіндігі шектеулі балаларға тҥзету-педагогикалық 

қолдау кӛрсету 17 оңалту орталығы, 133 психологиялық-педагогикалық 

тҥзету кабинеті, 558 мектеп жанындағы логопедтік пункт жҧмыс жасайды.  

Қазақстанда инклюзивті білім берудің тарихи-педагогикалық 

алғышарттарына тоқталып кӛрелік.  

Интеграцияның алғышарттарын талдау барысында толеранттылық 

деген ҧғымға ерекше назар аудару қажет. Қазақ халқының мәдени 

дамуында толеранттылық ерекше орын алады. Оның астарында 

адамгершілік қҧндылықтары, қайырымдылық, гуманизм қағидалары 

жатыр. Кӛшпелі қазақ даласында табиғатпен ҥйлесімді ӛмір сҥрген 

халықтың бойында осындай ерекше қасиеттердің болуы заңды қҧбылыс. 



Жетім, жеcіpлеpге, мҥмкіндігі шектеулі жaндapғa қaйыpымдылық кӛрсету 

ежелден келе жатқан дәстҥріміздің бірі. Oғaн дәлел, хaлқымыздың 

жыpлapы мен дacтaндapы, еpтегілеpі мен мaқaл-мәтелдеpі, шешендік 

сӛздері. «Жетім кӛрсең жебей жҥр», «Жетімнің жасы удан да ащы» деген 

мақалдар ойымызды нақтылай тҥседі. Қазақ халқы ӛзінің дҥниетанымында 

кӛмекке мҧқтаж адамдарға деген гуманистік қағиданы ҧстанған.  

Coнымен қатар тapихи деpектеp мен заңнамалық қҧжаттарда да 

мҥмкіндігі шектеулі aдaмдapды әлеуметтік қoлдaу мәcелеcі cӛз бoлaды. 

Сол кезеңде дала заңының қағидалары мен талаптарын орындауға 

бағытталған Тәуке хaнның «Жеті Жapғысында» кӛмекке зәру болған 

адамдардың қҧқығы мен әлеуметтік жағдайын қорғау мәселесіне терең 

тоқталған. Осы заңның талаптарына бағынбаған адамдар жазаға тартылған. 

Осындай философиялық 39 тамыры терең, зерделі, қҧқықтық негізі мен 

әдіснамалық жҥйесі бар дала заңы адамгершілік ҧғымдарының қайнар кӛзі 

қайдан тарағандығын, тамыры қайдан шыққанын дәлелдесе керек. Бҧл 

алдағы уақытта жаңа заңдардың пайда болуына алғышарт болды. Ру 

басшылары, ауыл ақсақалдары жиналып, қоғамдағы әлеуметтік мәселенің 

шешімін тауып, бір мәмлеге келген. Осы заңның негізінде физикалық әлсіз 

адамдарға зәбір кӛрсетуге болмайтындығы және олардың қҧқықтарын 

бҧзуға тыйым салынатындығы туралы қҧнды дәйектер айтылған.  

И. Opалхaнoвaның тҧжыpымдaуы бойынша, қaзaқ хaлқы бaлa 

тәpбиеcіне еpте жacтaн еpекше кӛңіл бӛлген. Қазақ хaлқының ocы біp 

еpекшеліктеpін еcкеpcек, ерекше қамқорлықты қажет ететін адамдарға 

қaтыcты кеpі кӛзқapac бaлaның кішкентaй кезінен-aқ қaлыптaca бacтaғaн 

[20]. Қазақ ертегілеріндегі мыстан кемпір, бір кӛзді жалмауыз, қарға-

тҧмсық, қазық-аяқ сияқты персонаждар ерекше қамқорлықты қажет ететін 

адамдарға деген теріс әрекеттерді қалыптастырады. Бірақ, авторлар 

жағымсыз кейіпкерлердің іс- әрекеттерін суреттеу барысында, адамның 

денсаулығындағы физикалық кемшілікті кӛрсетуді мақсат етпеген, 

керісінше, олардың бойындағы ӛшпенділік арқылы, теріс әрекеттерден 

аулақ болуға шақырады.  

Қазақ фольклорындағы әйел бейнесінде беріліп, зҧлымдық жасайтын 

образдар бар. Ертегілерде жағымсыз кейіпкер ретінде бейнеленетін мыстан 

кемпірді авторлар мынандай кейіпте сипаттайды: сҧмпайы, жҥрген 

жерінде адамдарға ҥнемі әділетсіздік жасайтын, сыртқы бейнесіне қарасаң 

сараң адамдардың келбеті елестейді. Кӛрнекті ғалым С.А. Қасқабасов 

ӛзінің «Казахская волшебная сказка» атты еңбегінде мыстан кемпірдің 

бейнесі туралы ойларын былай ӛрбітеді. Бҧл образ қазақ әдебиетінде сақ 



дәуірінде, әйел адамдардың басқару қҧрылысына араласуы кезеңінде пайда 

болған. Оған себеп, сол кездегі әлеуметтік жағдайлар болса керек [40]. 

Сондықтан да мыстан кемпірдің ішкі дҥниесі зҧлымдыққа толы болса, ал 

сыртқы дене бітімінде кемшілігі бар адамдарға деген негативті кӛзқарасты 

қалыптастырушы персонаж ретінде кӛрінеді.  

Қaзaқ хaлқының дәстҥрінде тегіне қарап қыз алу, яғни экзoгендік 

зaңдылықты қaтaң caқтaғaн. Бҧдан қaзaқ хaлқының ӛз ҧpпaғының 

денcaулығынa, туa біткен aуытқулapғa еpекше нaзap бӛлгендігін бaйқaуғa 

бoлaды. Қазақ халқының дерекнамасында осы мәселеге қатысты кӛптеген 

би- шешендердің, дала ақындарының сӛздері қалған.  

Соның бірі Жәнібек ханның ғҧлама ғалыммен арасындағы сҧхбаты 

болса керек. Бҧл әңгіменің маңызы ӛмірде емделмейтін бір ауру ғана бар, 

яғни ол тҧқым қуалайтын ауру деп жауап берген. Ӛтейбойдақтың 

сындарлы ойлары оның тҧжырымы бойынша, жеті атаға дейін қыз алмау 

мәселесі. Ӛтейбойдақ пен Жәнібек ханның арасындағы сҧхбаттан қазақ 

халқының неке мәдениетіне қатаң қарағандығына куә боламыз. Бҧл 

талаптар ғасыр бойы жалғасып, текті баланың дҥниеге келуіне себеп 

болды. «Тектіден қыз алсаң, ошағын сӛнбейді» - деген мақал, ойымызды 

тҥйіндей тҥседі.  

Интеграцияның даму мҥмкіндіктеріне талдау жacaй oтыpып, 

мынaндaй тҧжыpым жacaуғa бoлaды: бҧл пpoцеcc шет елде және біздің 

елімізде кезең-кезеңмен іcке acыpылғaн, нopмaтивтік қҧжaттapмен 

aйқындaлғaн жaңa бaғыттaғы мемлекеттің білім беpудегі бacым 

caяcaтының біpі.  

Біздің елімізде ерекше қамқорлықты қажет ететін балаларды оқыту 

проблемасы 2002 жылдан бастау алды. 2002 жылы біздің еліміз алғаш рет 

ерекше қамқорлықты қажет ететін балаларға медициналық және 

әлеуметтік кӛмек кӛрсетудің қағидаларын басшылыққа алған нормативті 

қҧжат қабылдаған болатын.  

Елімізде инклюзивті білім беруді жетілдірудің нормативті-қҧқықтық 

базасының басты мақсаты – білім беру ортасының білім алушылардың 

жеке ерекшеліктері мен білім алуды қамтамасыз ететін педагогикалық 

тәсілдің негізінде барлық білім алушылардың тҧратын жері бойынша тең 

дәрежеде білім алуды қамтамасыз етуге негізделген. Адам қҧқығы 

саласындағы негізгі халықаралық қҧжаттарға сәйкес, Қазақстан 

Республикасының заңнамасында барлық азаматтардың, соның ішінде 

елдегі әрбір тҧлғаның білім алуға тең қҧқығы қағидасы қарастырылады.  



Қазақстан Республикасының «Мҥгедектердің қҧқықтары туралы 

конвенцияны ратификациялау туралы» Заңында мҥмкіндігі шектеулі 

адамдардың барлығы ешқандай кедергіге қарамай білім алуға міндетті деп 

айтылған [41].  

Сонымен қатар, 2011-2020 жылдарға арналған еліміздің мемлекеттік 

бағдарламасында ықпалдастыру процесін жетілдіру туралы баса айтылған 

болатын. Қазақстанда интеграциялық жҥйеде әлі де болса, қарама- 

қайшылықтар кездеседі, оны жетілдіру мен дамытудың әртҥрлі 

технологияларын ҧсыну қажет.  

Хронологиялық кезеңдерге сҥйене отырып, мынaндaй тҧжыpым 

жacaуғa бoлaды: бҧл пpoцеcc шет елде және біздің елімізде кезең-кезеңмен 

іcке acыpылғaн, нopмaтивтік қҧжaттapмен aйқындaлғaн жaңa бaғыттaғы 

мемлекеттің білім беpудегі бacым caяcaтының біpі.  

Республикамыздың кӛптеген мектептерінде 2004 жылдан бастап 

зерттеулер жҥргізілген болатын. Сол зерттеулердің нәтижесіне сҥйенетін 

болсақ, мҧғалімдердің кӛпшілігі ықпалдастыру процесіне қарсы болған. 

Себебі ол кезде мҧғалімдердің кӛпшілігі ерекше қамқорлықты қажет ететін 

балаларды қоғамдық ортаға бейімдеуге дайын болмады.  

Жҥргізілген психологиялық сауалнамаға ҥңілетін болсақ, ата-

аналардың басым кӛпшілігі ақпараттық тҥсінбеушіліктен, «менің балам 

неге ерекше қамқорлықты қажет ететін балалармен бірге оқуы қажет?» 

деген сауалдар қою арқылы ӛзінің қарсылығын білдірді. Білім беру 

мазмҧнындағы бҧл реформа кӛпшілікке жаңалық болып саналды. Олар бҧл 

идеяны бірден ӛздеріне сіңіре алмады.  

Интеграцияның хронологиялық даму тенденциясына тоқталу арқылы 

бҧл реформаның шет елде және біздің елімізде әртҥрлі қарама- 

қайшылықтармен іске асырылғандығына, нopмaтивтік қҧжaттapмен 

дәлелденгендігіне, еліміздің жаңа бағыты ретінде пайда болған 

ықпалдастырудың мета жҥйесі екендігіне кӛз жеткізуге болады.  

Біздің елімізде статистикалық мәліметтер бойынша, орта білім беру 

ҧйымдарындағы балалардың 32%-і инклюзивті оқытумен қамтылған. Бҧл 

мекемелерде арнайы жағдайлар жасалып, мҥмкіндігі шектеулі 25 985 бала 

(28%) дені сау қатарластарымен тең дәрежеде білім алуда. 2019 жылға 

дейін мектептердің 70%-і инклюзивті білім беру жҥйесіне кӛшпек.  

Елдегі білім беру ҧйымдарының балаларды сапалы білім беру 

қызметінің ерекше қажеттіліктерімен қамтамасыз ететін инклюзивті білім 

беру ортасын дамыту жӛніндегі зерттелген және жалпыланған жҧмысы 



осындай балаларды білім берудің әрбір сатысында толыққанды білім беру 

процесіне қатыстырудағы қҧрылған және байқаудан ӛткізілген тетіктерін 

жетілдіруді қажет ететінін кӛрсетіп отыр.  

Білім беру ҧйымдарының инклюзивті ортаны дамыту жӛніндегі 

тәжірибесін зерделей келе, ерекше қажеттіліктері бар балаларды 

толыққанды білім беру процесіне қосудың байқаудан ӛткен бірқатар 

тетіктерін бӛліп кӛрсету қажет.  

Қарағанды қаласындағы №27 ЖОМ ММ ҥлгісінде қҧрылған 

инклюзивті оқыту орта модельдерінің бірі инклюзивті білім беру 

мекемесін дамытуды басқарудың моделі болып табылады. Мектеп 

базасында ерекше қажеттіліктері бар балаларды психологиялық-

педагогикалық қолдау қызметі қҧрылған. Бҧл қызметтің мақсаты ЕҚБ-дың 

оқуын, тәрбиесін, әлеуметтік бейімделуін және қоғамға кірігуін 

қамтамасыз ететін оңтайлы жағдайлар жасау болып табылады.  

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту процесі 

психологиялық-педагогикалық қолдау кӛрсететін тҥрлі деңгейлі 

бағдарламалар және жеке бағдарламалар бойынша жҥргізіледі. Тҥзету 

компонентін қосу міндетті болып табылады.  

Алматы қаласындағы Тҥзету педагогикасы Ҧлттық ғылыми- 

практикалық орталығы (бҧдан әрі – ТП ҦҒПО) эксперимент алаңының 

моделі инклюзивті мектептің басқа моделі болып саналады.  

2016 жылы Ҧлттық Білім беру академиясында Инклюзивті білім беру 

орталығы ашылды.  

Интеграция және инклюзия мәселесінің теориялық және 

практикалық тҧрғыдан шешу жолдары еліміздің бірқатар ғалымдарының 

еңбектерінде кӛрініс тапқан. Соның ішінде А.А. Бейсенбаева, М.Ә. 

Қҧдайқҧлов, Қ.Б. Бӛлеев сияқты ғалымдар пәнаралық байланысты оқу-

тәрбие процесін ҧйымдастырумен байланыстырса, М.А. Абсатова ӛз 

зерттеуінде интеграция идеясының тарихи алғышарттарына тоқталған.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында былай деп 

кӛрсетілген: «Мемлекет жынысына, нәсіліне, ҧлтына, тіліне, тегіне, 

мҥліктік және лауазымдық жағдайына, тҧрғылықты жеріне, дінге 

кӛзқарасына, нанымдарына, қоғамдық бірлестіктерге тиесілігіне, сондай-ақ 

басқа да жағдайларға қарамастан адамның және азаматтың қҧқықтары мен 

еркіндігінің теңдігіне кепілдік береді» [42].  



«Инклюзивті білім беру» тҥсінігіне талдау жасайтын болсақ, «қамту, 

қосу» деген мағынаны білдіреді. Оның негізінде «inclusion» деген 

ағылшын термині жатыр, француз тілінен аударғанда «inclusif» «ӛзіне 

қамтитын» және латын тіліндегі «include» «қамтимын, қосамын» деген 

мағынаны білдіреді. Энциклопедиялық сӛздікте, инклюзивті білім беру – 

бҧл ерекше қажеттіліктері бар тҧлғалардың білім алуға қолжетімділігін 

қамтамасыз ететін әр тҥрлі мҧқтаждықтарға бейімделу тҧрғысынан жалпы 

білім беруді дамыту ҥдерісі [43].  

Н.А. Адаева ӛзінің зерттеу жҧмысында «Инклюзивті білім беру 

дегеніміз – даму мҥмкіндігі шектеулі оқушылардың барлық қалыпты 

тҧлғалармен бірдей деңгейде білім алуына қол жеткізуі және бҧл процесс 

білім берудің барлық деңгейлеріне қатысты болу қажет» - деп тҥсіндіреді 

[44].  

Д.В. Зайцев инклюзия ҧғымына әртҥрлі анықтама береді. Ерекше 

қамқорлықты қажет ететін балалардың бейімделуіне, қолайлы жағдайлар 

туғызумен тығыз байланысты деген ҧғыммен байланыстырады. 

Авторлардың еңбектерін саралайтын болсақ, «инклюзия», «ерекше 

қамқорлықты қажет ететін адамдар» деген ҧғымдapға тҥсінік беріледі. 

Психологтардың пікірі бойынша интеграция бҧл оқыту ғана емес, жеке 

тҧлғаны ӛміpдің бағытына қарай ыңғайластыру процесі деп тҥсіндіруге 

болады.  

Инклюзивті процесс психологиялық ыңғайына байланысты 

басталады, осы кезеңде ерекше қамқорлықты қажет ететін балалардың 

қоршаған ортамен араласып, тәжірибені ҥйpеніп, біpге кәсіби дaғдылapды 

игеруге талпыныс жасайды. Интеграция процесі бaлaның генетикалық 

тегіне, діни нанымына, материалдық мҥмкіндігіне және дaмуындaғы 

кемшіліктеріне қapaмacтaн, кіріктіріп оқытуға және қоғамдық жaғдaйға 

ҥйрену пpoцеcі.  

Ерекше қамқорлықты қажет ететін балалар дегеніміз: туа және уақыт 

ӛте келе кӛріне бастаған адамның бойындағы аурулар, анализаторлық 

қызметтің бҧзылуы нәтижесінде немесе апаттардың әсерінен адамдардың 

қызмет тҥрлерін атқара алмауын айтуға болады.  

Қазіргі кезде медицинада және психологияда ерекше қамқорлықты 

қажет ететін адамдардың категориясын былай бӛлуге болады: 

 − есту аппараты бҧзылған балалар;  

− нашар кӛретін немесе кӛрмейтін балалар;  



− тілінде мҥкісі бар адамдар;  

− зақымдалған, тірек-қимыл аппараты арқылы жҧмыс жасайтын 

балалар;  

− дамуы тежелген, психологиялық дағдарыстағы балалар;  

− эмоциялық кҥйзеліске ҧшыраған балалар;  

− оралмандар;  

− жетім балалар;  

− дарынды балалар.  

Әр тҥрлі ғылыми дереккӛздерді талдау бізге «инклюзивті білім беру» 

ҧғымын нақтылауға мҥмкіндік берді.  

Инклюзивті білім беру - бҧл барлық балаларды, олардың дене, 

психикалық, әлеуметтік-мәдени ерекшеліктеріне қарамастан, тҧрғылықты 

жері бойынша жалпы білім беретін мекемеде оқыту мен тәрбиелеудің 

тҧтас педагогикалық процесі.  

Осының барлығы адамға қоғамның тең қҧқылы мҥшесі болуға 

мҥмкіндік береді, оның сегрегациялануы мен қоғамнан оқшаулануын 

тӛмендетеді.  

Инклюзивті білім беру проблемалары бойынша қолда бар ғылыми 

зерттеулерді талдау бҥгінгі кҥні әлемдік тәжірибеде «инклюзивті білім 

беру» терминінің жалпы қабылданған бірыңғай тҥсінігінің жоқ екенін 

кӛрсетті.  

Ғалымдардың бірінші тобы инклюзивті білім беру – бҧл бірыңғай 

білім беру ортасы деп санайды, бҧл жағдайда денсаулығы шектеулі 

оқушылар дені сау қҧрдастарымен бір білім беру бағдарламасы бойынша 

оқып қана қоймай, барлық бағдарламалық іс-шараларға қатысады. 

Денсаулық мҥмкіндіктері шектеулі бала жалпы білім беретін сыныпқа ғана 

емес, сонымен қатар мектеп ережелерімен толық сәйкестікте оқиды. (Э. 

Кован, Р. Джексон).  

Екінші топ ғалымдардың инклюзивтік білім беру мҥмкіндігі 

шектеулі оқушыларды жалпы білім беретін мектептерде оқыту ҥрдісі мен 

тәжірибесі ретінде ҧсынады, олар инклюзивті білім беру жағдайында 

оларға қажетті қолдау кӛрсетеді. (Д.Э. Волтц, А. Ранзаглия және т.б.) 

аталған ғалымдар денсаулық мҥмкіндіктері шектеулі балалар ӛз 

қҧрдастарымен, мҧғалімдермен жаппай мектептегі сабақтан тыс іс-әрекет 

барысында толыққанды ӛзара іс- қимыл жасай алады деп санайды. Бҧл 



тәсілдің негізінде әрбір баланың жеке айырмашылықтарына қарамастан 

қҧндылығы мен бірегейлігі туралы аксиологиялық идея жатыр. 

 «Инклюзивті білім беру» ҧғымының мәніне ҥшінші кӛзқарас оқу-

тәрбие процесін оңтайландыру теориясымен байланысты және икемді 

білім беру жҥйесін қҧру болып табылады. (Д. Сандак және т. б.)  

Осылайша, инклюзивті білім беру процесінің бірінші ерекшелігі бір 

сыныпта қалыпты дамып келе жатқан балалар мен ерекше даму 

мҥмкіндіктері бар балалар оқытылады.  

Инклюзивті білім беру балаларды оқыту мен тәрбиелеуде әр тҥрлі 

қажеттіліктерді қанағаттандыру ҥшін неғҧрлым икемді болатын оқыту мен 

оқытуға кӛзқарасты әзірлеуге тырысады, сондай-ақ инклюзивті білім беру 

оқушылардың қажеттілігінің әртҥрлілігі қызмет кӛрсету континуумы, 

оның ішінде олар ҥшін неғҧрлым қолайлы білім беру ортасы сәйкес болуы 

тиіс деп болжайды. Инклюзивті оқыту практикасының негізінде әрбір 

оқушының жеке басын қабылдау идеясы жатыр, демек, оқыту әрбір 

баланың ерекше қажеттіліктерін қанағаттандыру ҥшін ҧйымдастырылуы 

тиіс. Бҧл инклюзивті білім беру ҥдерісінің екінші ерекшелігі.  

Швед ғалымы У. Янсон инклюзияны «білім беру ҧйымы әлеуметтік- 

педагогикалық сипаттағы қҧбылыс болып табылады. Сәйкесінше, 

инклюзия жеке баланы ӛзгертуге немесе тҥзетуге емес, оқу және 

әлеуметтік ортаны осы баланың мҥмкіндіктеріне бейімдеуге бағытталған», 

-дейді.  

«Инклюзивті білім беру» ҧғымының мәнін анықтау барысында 

әртҥрлі кӛзқарастар болғанымен, бірақ оларға ортақ тӛмендегідей 

кӛзқарастар да бар:  

 барлық балалар, физикалық, психикалық, зияткерлік 

айырмашылықтарға қарамастан жалпы мектептік іс-шараларға қатыса 

алады;  

 денсаулық мҥмкіндігі шектеулі балалар ӛз қҧрбыларымен 

тҧрғылықты жері бойынша бір сыныпта оқиды.  

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, біз зерттеуде инклюзивті 

білім беруді дене, психикалық, зияткерлік, мәдени, этникалық 

айырмашылықтарға қарамастан барлық балаларға қолжетімділікті 

қамтамасыз ететін икемді білім беру жҥйесі ретінде қарастыратын ҥшінші 

ғалымдар тобы берген анықтаманы ҧстанамыз.  



Әр тҥрлі ғылыми дереккӛздерді талдау бізге «инклюзивті білім беру» 

ҧғымын нақтылауға мҥмкіндік берді.  

Инклюзивті білім беру – бҧл барлық балаларды, олардың дене, 

психикалық, әлеуметтік-мәдени ерекшеліктеріне қарамастан, тҧрғылықты 

жері бойынша бір жалпы білім беретін мекемеде оқыту мен тәрбиелеудің 

тҧтас процесі, онда олардың білім алу қажеттілігі ескеріледі және 

тҧлғаның ӛзін-ӛзі дамыту мен ӛзін-ӛзі жҥзеге асыру ҥшін қолайлы 

жағдайлар жасалады.  

Осының барлығы ересек адамға қоғамның тең қҧқылы мҥшесі болуға 

мҥмкіндік береді, оның сегрегациялану мен оқшаулану тәуекелін 

тӛмендетеді. Инклюзивті білім беру – бҧл ерекше қажеттіліктері бар 

балаларға білім алуға қолжетімділікті қамтамасыз ететін, барлығына білім 

беруге қол жетімділікті білдіретін жалпы білім беруді дамыту процесі.  

Отандық ғалым Р.А. Сҥлейменова былай деп анықтама береді: 

«Денсаулық жағдайына, әлеуметтік, этникалық және экономикалық 

жағдайына қарамастан, барлық балаларды ақысыз оқу ҥдерісіне қосуды 

кӛздейтін білім беру ҥдерісінің қҧраушысы [39].  

Ал, инклюзияны Қазақстанда алғаш рет зерттеп, әдіснамасын 

жасаған ғалым З.А. Мовкебаева: «Жалпы білім берудің қолжетімділігін 

және барлық балалардың, соның ішінде мҥмкіндігі шектеулі балалардың 

әртҥрлі білім алу қажеттіліктеріне бейімделуін білдіретін жалпы білім 

берудің даму ҥдерісі» [19].  

Мҥмкіндігі шектеулі балалар туралы мәселесі қазақ ӛркениетті 

қоғамында да даму генезисі бар. Сондықтан да, осы мәселеге кеңірек 

тоқталсақ.  

М.И. Никитина мҥмкіндігі шектеулі балалардың қоғамға 

бейімделуінің негізгі шарты қалыпты дамып жатқан қатарластарымен бірге 

бірыңғай мектеп кеңістігінде оқытуды атап ӛткен болатын [45]. 

 – Инклюзивті білім беру бағытында жасалған тың зерттеулерге 

шолу жасайтын болсақ, олар Қазақстанда инклюзивті білім беру кеңістігін 

қҧру бойынша:  

– мектептердің материалдық-техникалық базасының әлсіздігі; – 

сыныптардағы білім алушылар санының кӛптігі; 

– педагогтің кҥн тәртібінің тиімсіздігі;  

– мҥмкіндігі шектеулі білім алушылардың бойында ӛзіне деген 

сенімсіздіктің қалыптасуы тәрізді бірқатар қиындықтарына тоқталады:  



З.А. Мовкебаева инклюзивті білім беруде педагогтардың кәсіби 

қҧзыреттілігінің жеіспеушілігі мен оқу-тәрбие процесіне дайын емес 

екендігін айтады [19].  

С.В. Алехинаның айтуынша, инклюзивті білім беру қоғамның 

толыққанды мҥшесін қалыптастырудың ӛмірлік маңызды процесі [23]. 

Инклюзивті білім беру процесінде кӛптеген кедергілер кездеседі, атап 

айтсақ, әлеуметтік мәселелер, яғни ата-аналар тарапынан болатын 

сенімсіздік, мектеп пен ата-ананың арасындағы байланыстың әлсіздігі, 

мектеп әкімшілігінің басқару стилінің жаңа технологиялармен, 

инновациялармен қаруланбауы.  

Мектепте әр білім алушының зияткерлік, әлеуметтік және рухани 

дамуын қамтамасыз ететін бірыңғай білім беру кеңістігі қҧрылуы қажет 

екендігін атап ӛтеді. Ғалымның пікірі бойынша, мектеп – мҥмкіндігі 

шектеулі балалар ҥшін әлеуметтік ортаның рӛлін орындап, ынтымақтастық 

кеңістік қҧруға дайын болуы қажет. Сондықтан да, мектепте балалардың 

бір-бірімен әрекеттесуіне мҥмкіндік туғызатын орта қҧру қажет.  

А.К. Оралбекова ӛзінің кӛп жылғы еңбегінде инклюзивті білім беру 

ҥдерісінің әлеуметтік-психологиялық жағдайына тоқтала отырып, білім 

алушылардың тҧлғааралық әрекеттесу барысында мынандай қасиеттер 

қалыптасады деп кӛрсетеді:  

- ынтымақтастықта жҧмыс жасауға қабілетті болуы;  

- білім беру ҥдерісіне және сабақтан тыс іс-шараларға белсенді 

қатысуы;  

- жетекшілік етуге және жетекшіге еруге ынталы болуы;  

- сыртқы келбетінің қанағаттанарлық болуы;  

- қолайлы әлеуметтік мәртебеге ие болуы;  

- дене белсенділігінің ӛсуі т.б. [3].  

Кӛптеген заңнамалық қҧжаттарда денсаулық мҥмкіндіктері шектеулі 

тҧлғаларды қоғамға бейімдеудің шараларын жҥргізу қажеттілігі 

кӛрсетілген. Біздің елімізде «Мҥмкіндігі шектеулі балаларға әлеуметтік 

және медициналық, педагогикалық тҥзетушілік қолдау кӛрсету туралы» 

заң бар. Кейбір елдерде (Бельгия, Дания, Англия және т.б.) мҥмкіндігі 

шектеулі тҧлғалардың білім алуына мҥмкіндік жасайтын заң да бар. Бҧдан 

байқайтынымыз, әрбір мемлекет мҥмкіндігі шектеулі адамдары қолдаудың 

әлеуметтік-педагогикалық механизмдерін жасауда және оны әртҥрлі 

жолдармен енгізуде. Біз жоғарыда ғалымдардың тың пікірлеріне сҥйене 



отырып, «инклюзивті білім беру», «инклюзия», «интеграция» ҧғымдарына 

талдау жасауға тырыстық.  

Интеграция (лат. integration-қалпына келтіру) - 1) ағзаның 

дифференцияланған бӛліктері мен функцияларын тҧтас біріктіру; 2) 

ғылымдардың дифференциациялау процестеріне сәйкес жақындастыру 

және байланыстыру процесі.  

Интеграция – қандай да бір элементтерді тҧтас біріктіру, қандай да 

бір бірлікті қалпына келтіру; жҥйелер теориясында - жҥйенің жекелеген 

компоненттерінің ӛзара байланысының жағдайы және осындай мәселені 

туындататын процесс.  

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды жаппай мектепке 

интеграциялау арнайы білім беру элементтерін жалпы білім беру жҥйесіне 

кӛшіруді болжайды және жалпы білім беру жҥйесінде психикалық және 

дене кемістігі бар балаларды оқытуды біріктіреді. Бҧл осы санаттағы 

балалардың қажеттіліктерін ескере отырып, әдістемелік те, психологиялық 

та, техникалық та қамтамасыз етеді, сонымен қатар денсаулық 

мҥмкіндіктері шектеулі білім алушылар ҥшін жалпы мектептерде 

жекелеген сыныптар қҧрылады. Осылайша, интеграция денсаулық 

мҥмкіндіктері шектеулі балалардың әлеуметтенуіне ықпал етеді, бірақ 

инклюзивті білімге қарағанда олардың білім беру қажеттіліктерін 

қанағаттандырмайды.  

Инклюзивті оқытуды енгізу білім беру жҥйесін дамытудың жоғары 

тҥрі ретінде оның танымдық мҥмкіндіктеріне және тҧрғылықты жері 

бойынша оның денсаулығына сәйкес білім беру қҧқығын іске асыру 

бағытында қарастырылады.  

Инклюзивті оқыту және тәрбиелеу – бҧл жалпы білім беру жҥйесінің 

қызметін ҧйымдастырудағы жҥйелі тәсіл ретінде қарастырылатын ҧзақ 

мерзімді стратегия. Оқытудың инклюзивтік тҥрі білім беру ҥдерісінің 

барлық субъектілеріне: мҥмкіндігі шектеулі балалар мен олардың ата-

аналарына, қалыпты дамушы білім алушылар мен олардың отбасы 

мҥшелеріне, мҧғалімдер мен білім беру кеңістігінің басқа да мамандарына, 

әкімшіліктерге, қосымша білім беру қҧрылымдарына қатысты.  

Барлық мҧғалімдер білім алушылардың дамуында кездесетін 

кемшіліктерді ескеруі тиіс, мысалы, тіл және әдебиет мҧғалімі баланың тіл 

сауаттылығының деңгейіне назар аударуы қажет, бҧл дыбыстардың айтылу 

ерекшеліктерін есепке алуды, сӛздерді лексикалық дҧрыс пайдалануды 

кӛздейді.  



Математика және жаратылыстану пәндерінің мҧғалімдері интеллекті 

бҧзылған балалардың психологиялық және психофизикалық даму 

ерекшеліктеріне назар аударуы тиіс.  

Гуманитарлық пәндер мҧғалімдері қоғамда ерекше білім алу 

қажеттілігі бар балаларды әлеуметтендіру және табысты бейімдеу ҥшін 

оқытылатын цикл пәндері мазмҧнының әлеуметтік, мәдени, тәрбиелік 

қҧрамдас бӛліктеріне назар аударуы тиіс.  

Кӛркем-эстетикалық цикл пәндерінің мҧғалімдері дамуында әртҥрлі 

ауытқушылықтары бар балалардың психофизикалық ерекшеліктерін 

ескеруі тиіс, атап айтқанда: сӛйлеу, есту, кӛру, қоршаған ортаның 

жағымды жағын қабылдау және эстетикалық қасиеттерді сезіну.  

Инклюзивті білім беру процесінің ҥшінші ерекшелігі әрбір баланы 

оқытудың жеке мҥмкіндіктерін есепке алу арқылы жҥзеге асады.  

Даму мҥмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеу ҥшін 

кедергісіз орта қҧру мақсатында инклюзивті сыныптарда психологиялық- 

педагогикалық қолдау ҧйымдастырылады, оған мыналар кіреді: 

психологиялық-педагогикалық қолдау қызметінің болуы (арнайы 

психолог, логопед, арнайы педагогтар (тифлопедагог, сурдопедагог, 

олигофренопедагог), ДМШ балаларға кеңес беруші, әлеуметтік педагог), 

жеке оқу жоспарлары және оқуда қиындықтары бар оқушылар ҥшін жеке 

оқыту бағдарламалары.  

Инклюзивті білім беру процесінің ерекшеліктерін, педагогтың 

психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілігінің мәні мен мазмҧнын 

анықтай отырып, инклюзивті білім беру жағдайында психологиялық-

педагогикалық қҧзыреттілікті қарастыруға болады. Педагогтардың 

инклюзивтік қҧзыреттілігі мәселесі бойынша И. Н. Хафизуллина, И. А. 

Романов, Е. А. Бунимович, З. А. Мовкебаева, Р. А.Сулейменова және т. б. 

зерттеулері бар.  

И.Н. Хафизуллинаның докторлық диссертациясында білім 

алушылардың әр тҥрлі білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, 

мҥмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру мекемесіне қосуды 

қамтамасыз ету, оның дамуы мен ӛзін-ӛзі дамытуына жағдай жасау, 

инклюзивтік білім беру процесінде кәсіби функцияларды жҥзеге асыру, 

болашақ мҧғалімдердің инклюзивтік қҧзыреттілігін анықтау мәселелері 

қарастырады [46].  

Е.А. Бунимович инклюзивті білім беруде ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балаларды және оларды қалыпты дамып келе жатқан 



қҧрдастарымен бірлесіп оқыту жағдайында педагогқа ӛзінің кәсіби 

қҧзыреттілігін тиімді жҥзеге асыру қажеттілігі туралы айтады.  

Мҧғалімнің инклюзивтік қҧзыреттілігі оның кәсіби қҧзыреттілігінің 

қҧрамдас бӛлігі болып табылады және ол негізгі мазмҧндық және 

функционалдық қҧзыреттіліктерді қамтиды.  

И.А. Романовская мен И.Н. Хафизуллина ҧсынған мҧғалімнің 

қҧзыреттілік қҧрылымы қызықты болып табылады.  

Ғалымдар бірнеше қҧзыреттіліктерді ҧсынады: жалпы қҧзыреттілік, 

кәсіби қҧзыреттілік, арнайы кәсіби қҧзыреттілік және жеке кәсіби 

қҧзыреттілік.  

Педагогикалық қҧзыреттілік қҧрылымын авторлар екі компонентке 

бӛледі: негізгі мазмҧндық және негізгі функционалдық қҧзыреттілік. 

Негізгі мазмҧндық қҧзыреттілікке: қҧндылық-мағыналық, жалпы мәдени, 

зияткерлік, ақпараттық және тҧлғалық, ӛзін-ӛзі жетілдіру жатады [46].  

Аталған авторлар мҧғалімдердің инклюзивті қҧзыреттілігін арнайы 

кәсіби қҧзыреттілік деңгейіне жатқызады. Жоғарыда аталған зерттеулерге 

жҥргізілген талдау бізге кәсіби қҧзыреттілікті бірнеше аспектіде 

қарастыруға мҥмкіндік береді:  

1. Педагогтың белгілі бір білім беру саласындағы кәсіби 

қҧзыреттілігі (мҧғалім, тәрбиеші, педагог-дефектолог, әлеуметтік педагог, 

педагог- психолог).  

2. Әр тҥрлі мекемедегі педагогтардың кәсіби қҧзыреттілігі (жалпы 

орта білім беретін, инклюзивті, арнайы (тҥзету) мектептер және т. б.).  

3. Педагогтың тҥрлі санаттағы балалармен, ата-аналармен, қоғамдық 

ҧйымдардың ӛкілдерімен жҧмыс жасау барысындағы кәсіби қҧзыреттілігі.  

Инклюзивті білім беру ҥдерісінде мҧғалімнің психологиялық- 

педагогикалық қҧзыреттілігін қарастырайық, ол келесі қҧзыреттіліктерді 

қамтиды:  

 мҧғалімнің әрбір тҧлғаның қҧндылығын сезінуі және қабылдауы;  

 денсаулық мҥмкіндіктері шектеулі балаларды сәтті әлеуметтендіру 

ҥшін инклюзивті білім берудің маңыздылығын тҥсіну;  

 инклюзивті білім беру процесін жҥзеге асыруға терең 

қызығушылықпен қарау;  



 білім алушы ҧжымында мҥмкіндігі шектеулі балаларға қоғамның 

тең қҧқылы мҥшелері ретінде сенім, мейірімділік атмосферасын қҧруға 

ҧмтылу;  

 арнайы педагогика мен психологияның теориялық-әдіснамалық 

негіздерін, жеке әдістемелерді, білім алушылардың даму деңгейінің 

диагностикасын білу;  

 инклюзивті білім беруді ҧйымдастырудың негізгі 

тҧжырымдамаларын, технологияларын және ерекшеліктерін, туындайтын 

психологиялық-педагогикалық проблемаларды, кедергілер мен 

тәуекелдерді білу;  

 ерекше даму мҥмкіндіктері бар балалардың психологиялық, жас 

және жеке ерекшеліктерін, ауытқушылық тҥрлерін білу;  

 вариативтік тәсіл негізінде арнайы технологияларды, 

педагогикалық қызметті жобалау және ҧйымдастыру әдістерін білу;  

 инклюзивті білім берудің педагогикалық міндеттерін шешу ҥшін 

қажетті ақпаратты қабылдау, ӛңдеу, сақтау және жетілдіру қабілеті;  

 инклюзивті білім беру жағдайында педагогикалық іс-әрекеттің 

рефлексиялық қабілетін меңгеру;  

 инклюзивті мектептің тҧтас педагогикалық процесінде нақты 

кәсіби міндеттерді шешу қабілетінің болуы;  

 білім алушы ҧжымының даму деңгейін, жеке тҧлғаның дамуын, 

жеке білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеу, тҧлғааралық қарым-

қатынастың ерекшеліктерін, отбасы мен социумның микроклиматын, 

инклюзивті білім беру жағдайында жалпы педагогикалық процестің 

жағдайын диагностикалауды жҥзеге асыру қабілетінің болуы;  

 білім алушылардың, ата-аналардың, пән мҧғалімдерінің, 

әкімшіліктің, қоғамдық ҧйымдар ӛкілдерінің қажеттіліктерін ескере 

отырып, инклюзивті білім беру жағдайында педагогикалық қызметті 

қҧрастыру қабілетінің болуы;  

 инклюзивті білім беруді тиімді жҥзеге асыруға ықпал ететін 

педагогикалық процесс субъектілерімен ӛзара конструктивті іс-қимылды 

жҥзеге асыру қабілетінің болуы;  

 оқу бағдарламаларын ерекше қажеттіліктері бар балалардың 

мҥмкіндіктеріне бейімдей білуі;  



 мҥмкіндігі шектеулі балалармен ӛзара қарым-қатынас орната білуі;  

 ерекше білім беру мҥмкіндіктері бар білім алушылардың 

жетістіктерін бағалай білуі;  

 ерекше білім беру мҥмкіндіктері бар балаларды оқыту және 

тәрбиелеу процесінде арнайы әдістемелік қҧралдарды меңгеруі;  

 арнайы білім берудің коррекция әдістемелері мен технологияларын 

меңгеруі.  

Жоғарыда аталған тәрбиешінің психологиялық-педагогикалық 

қҧзыреттілікті меңгеруі инклюзивті білім беру жағдайында педагогикалық 

қызметті жҥзеге асыруға кәсіби дайындығын анықтайды.  

 

 

 

Инклюзивті білім беру саласындағы педагог мамандарды басқару жҥйесі 

бойынша әдістемелік ҧсынымдар 

 

Білім беру мекемесінің басшысынан бастайық, ӛйткені оның 

қҧзыреттілігі, басқару қызметінің тәжірибесіне, деңгейіне және білім беру 

процесінің тиімділігіне байланысты. Бҧл жерде жетекшінің басты міндеті 

инклюзивті білім беру ортасын қҧру арқылы ақпараттық-талдау қызметін 

қалыптастыру және ҧйымның басқару жҥйесін жаңарту болып табылады.  

Бҧл процестің маңызды сәті инклюзивті білім берудің теориялық- 

әдіснамалық, әдістемелік аспектілеріне, ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларға, оның отбасына, пән мҧғалімдеріне және барлық педагогикалық 

ҧжымға кӛмек кӛрсету жолдары мен тәсілдеріне байланысты 

инновациялық ақпаратты тез тарату, қабылдау, талдау.  

Ақпараттық-аналитикалық қызметтен басқа білім беру мекемесінің 

басшысы педагогикалық ҧжымды инклюзияны жҥзеге асыру мҥмкіндігіне 

байланысты ҧйымдастыруға міндетті.  

Білім беру мекеме басшысының ӛзі ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар балалар ҥшін кедергісіз ортаны қамтамасыз етуге мҥдделі болуы тиіс, 

ал ол ҥшін оған арнайы психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілік қажет, 

атап айтсақ:  



 білім беру мекемесін инклюзивті білім беру ортасын қҧруға 

бағыттау;  

 білім беру мекемесін сәулеттік ӛзгерту, білім беру 

бағдарламаларын бейімдеу, әдістемелік қҧралдарды қолдану мҥмкіндіктері 

мен қажеттілігін тҥсіну;  

 инклюзивті білім беру саласындағы шетелдік және отандық 

нормативтік-қҧқықтық қҧжаттарды білу;  

 инклюзивті білім берудің теориялық-әдіснамалық және әдістемелік 

негіздерін білу;  

 инклюзивті білім беру процесінде педагогикалық ҧжымның 

қызметін ҧйымдастыра білу;  

 жалпы білім беретін мекеменің педагогикалық процесіне ерекше 

білім беру қажеттілігі бар балаларды қосуды ҧйымдастыру негізінде 

педагогикалық ҧжымға қолдау кӛрсете білу (мотивациялық, 

педагогикалық, әдістемелік, психологиялық, басқарушылық);  

 инклюзивті білім беру процесін ҧйымдастырудың табыстылығын 

талдау, диагностикалау, тҥзету, бақылау жасау іскерлігі;  

 инклюзияны іске асыру барысында қоғамдық ҧйымдардың 

ӛкілдерімен, ата-аналармен, балалармен ӛзара қарым-қатынас жасай білу, 

келіссӛздер жҥргізу, кикілжің жағдайларды шешу, ҧжымдағы әріптестерді 

конструктивті ҧсыныстарға, шешімдерге ынталандыру және т. б.;  

 инклюзивті процестерді жҥзеге асыруға және кӛмектесуге қабілетті 

білікті педагог кадрларды, мамандарды тарта білу.  

Сондықтан да білім беру мекемесінің басшысы инклюзивтік білім 

беру процесін ҧйымдастыру және табысты жҥзеге асыру барысында 

режиссер және инженер болып табылады.  

Білім беру мекемесі деңгейінде білім беруді басқару объектісі бір 

ҧйымға біріктірілген, нақты білім беру мекемесінің (педагогикалық 

жҥйенің) ережелері мен нормаларына бағынатын және технологиялық, 

экономикалық, қҧқықтық, ҧйымдастырушылық және корпоративтік 

талаптарға сәйкес балаларға және ӛздеріне (жетекші басқару 

стратегиясына байланысты) білім беру бойынша берілген немесе бірлескен 

жҧмысты орындайтын білім беру қатысушыларының қызметі болып 

табылады.  



Басқару, белгілі болғандай, қызметті басқару, адамдарды басқару, 

ҧйымнан тыс байланысты Басқару, одан әрі - ҧйым мен адамдар қызметін, 

сондай-ақ ҧйым байланыстарын басқаруды жетілдіру. Персоналды басқару 

(лат. регзопа-жеке) бҧл ретте білім беру ҧйымын басқарудың аса маңызды 

салаларының бірі, оның ерекше «адам ӛлшемі» деп танылады. 

 «Персоналды басқару» терминінің ӛзі ӛте кең тҥрде қарастырылады, 

акцент әртҥрлі аснектілерге: экономикалық-статистикалық-философиялық- 

психологиялық аспектілерге дейін жасалады.  

«Персоналды басқару» ҧғымын нақтылау ҥшін қызметкерлерді 

жҧмыспен қамту саласының маңызы зор. Қоғамдық практиканың әртҥрлі 

салаларындағы басқаруды салыстыра отырып, зерттеушілер білім беруді 

басқаруда келесі ерекшеліктердің болуын атап ӛтеді: 1) сыртқы 

тапсырыстың айтарлықтай ҥлкен (типтік әлеуметтік-экономикалық 

жҥйелермен салыстырғанда) белгісіздігі, бҧл білім беру міндеттерін 

тоталитарлық тҥсінумен байланысты емес; қоғамның ҧйымдасқан білім 

беру мҥмкіндіктерін табиғи қайта бағалауымен; білім беруге сыртқы 

тапсырысты нақты және толық анықтауға мҥмкіндік беретін азаматтық 

қоғам тетіктерінің қалыптаспауы; 2) білім беру жҥйесін басқару 

субъектілерінің кӛптігі (әртҥрлі деңгейдегі басшылар, педагогтар, білім 

алушылар); 3) «білім беру қызметтерін ӛндіруді басқару», «мҧғалім — 

оқушы», «мҧғалім — оқушы — ата-ана» ӛзара іс-қимылының осы 

ҥдерісінде есепке алу қажеттілігімен байланысты ӛзіндік ерекшеліктері. 

Басқару мақсаты-білім беру мекемесінде табиғатты ашу және жҥзеге асыру 

ҥшін жағдайларды қамтамасыз ету - білім беру процестерінің жеке - 

дамытушылық функцияларын, олардың білім беру қатысушыларының 

барлық мәнін тереңірек тҥсінуін ескеру маңызды [59].  

А.А. Бисенбаева басқарудың адам қызметінің ең кҥрделі 

салаларының бірі ғана емес, сонымен қатар кез келген әлеуметтік жҥйенің 

тиімділік деңгейін анықтайтын фактор болып саналатындығын атап 

кӛрсетті, себебі кооперативтендірілген индивидтердің іс-қимылдарының 

бірлігін, ӛзара байланысын және қажетті мақсаттылығын, яғни ҥздіксіз 

жаңартылатынміндеттерді және олар әзірлейтін мақсаттарды қамтамасыз 

етеді. 

Сонымен, басқару — білім беру ҥрдістерінің бірі, ал «басқару 

жазықтығы» — педагогикалық шындықтың бір бӛлігі (Ш.А. Амонашвили). 

Педагог, педагогикалық ҧжым болып табылатын басқару қызметінің 

ерекше тҥрінің ерекшеліктерін анықтай отырып, білім беру мекемесінің 

педагогикалық персоналын басқару сипаттамасын талдай отырып, қазіргі 



кезеңдегі білім беру саласындағы әлеуметтік технологиялық мақсатқа сай 

басқарудың ерекшелігін айқындау маңызды.  

Педагогикалық энциклопедиялық сӛздікте білім беруді басқару оқу-

тәрбие, инновациялық және оларды білім беру жҥйесіндегі қамтамасыз 

ететін ҥдерістердің мақсаттылығы мен ҧйымдасқандығына қолдау 

кӛрсететін әлеуметтік басқару тҥрі ретінде сипатталады.  

К.Б. Бердалиев «басқару» тҥсінігіне адамдардың қызметін жоспарлы 

ҧйымдастыру, оңтайландыру және тҧлғаны қалыптастыру арқылы 

қоғамдық қатынастарды саналы реттеу деген мағынада анықтама береді. 

Оның пікірі бойынша, басқару – бҧл саналы және мақсатқа бағытталған 

қызмет, сонымен қатар саналы қызмет қана емес, оларды жҥзеге асыру 

шешімдері мен әдістерін дайындаумен байланысты ақпаратты жҥйелі алу, 

ӛңдеу және пайдалану арқылы қойылған мақсатқа сәйкес белгілі бір 

жҥйенің жҧмыс жасауын реттейтін оның бір тҥрі [60].  

Жалпы басқару дегенді – шешім қабылдауға бағытталған, 

белгіленген мақсатқа сәйкес басқару нысанын ҧйымдастыру, қадағалау, 

реттеу, алынған шынайы ақпарат негізінде талдау жасап, нәтижесінің 

қорытындысын шығару әрекеті деп тҥсіндіруге болады. Басқару нысаны 

биологиялық, техникалық, әлеуметтік жҥйелер болуы мҥмкін. Әлеуметтік 

жҥйенің бірі ауыл, аудан, облыс, мемлекет кӛлемін қамтитын білім беру 

жҥйесі деп білеміз. Бҧл жерде білім жҥйесі ретінде ҚР Білім және ғылым 

минситрлігі, облыстық білім департаменттері, аудандық білім бӛлімдерін 

атаймыз.  

Қазіргі заманның білім жҥйесінің басты ерекшеліктерінің бірі–

мемлекеттік басқарудан мемлекеттік–қоғамдық басқаруға ӛту. Білім беруді 

мемлекеттік–қоғамдық басқарудың негізгі идеясы – білім проблемеларын 

шешуде мемлекет пен жҧртшылықтың кҥш-қуатын біріктіру, мҧғалімдер, 

оқушылар мен ата–аналарға оқу процесінің мазмҧны мен тҥрін 

ҧйымдастыру әдістерін және білім беру мекемелерін таңдауға барынша кең 

қҧқық пен еркіндік беру.  

Ҧзақ уақыт бойы педагогикалық теория мен тәжірибеде, басқару жас 

ҧрпақты оқыту және тәрбиелеу ҥрдісінің оңтайлы әлеуметтікэкономикалық 

және ҧйымдастыру-педагогикалық қызмет атқаруын қамтамасыз ету ҥшін, 

оның барлық буындарына тҥрлі деңгейдегі басқару субъектілерінің жҥйелі, 

жоспарлы, саналы және мақсатты тҥрде әсер етуі деп тҥсіндірілген 

болатын (М.И. Кондаков, П.В. Худоминский және т.б.). Ю.В. Васильев 

педагогикалық басқарудың мәнін тҥсіндіргенде ол қоғамның талаптары 



мен мақсаттарын есепке ала отырып жҥзеге асырылады және 

педагогикалық ғылым анықтайтын ӛз нысандары, ҥрдістер мен 

заңдылықтар сипатымен басқарудың басқа тҥрлерінен бӛлек деп 

кӛрсеткен.  

Басқарудың тҧрақтылығы мен объект-объектік сипаты ХХ ғасырдың 

50-60 жылдарында ӛзгерістерге ҧшырай бастады. Басқарудың мәні тек 

оңтайлы жҧмыс атқару, тҧрақтандыруды ҧстап отыру ғана емес, сонымен 

қатар ҧйым қызметі мен оның қызметкерлерінің қызметін сандық және 

сапалық жағынан жетілдіру деп ҧғындырылды. Педагогикада гуманистік 

парадигмалардың, субъектілік кӛзқарастың кҥшеюі тек оқыту мен 

тәрбиелеудің теориясы мен тәжірибесіне ғана емес, сонымен қатар білім 

беру мекемесін басқаруға ӛзгерістер енгізді. Оқыту мен тәрбиелеу 

ҥдерістерінің анықтамаларында да, басқару ҥдерісін анықтағанда да негізгі 

тҥсінік ретінде «ӛзара әрекет» пайдаланыла бастады, ол білім беру 

ҥдерісінің барлық қатысушыларының белсенді субъективтік ҧстанымын 

білдірді. Басқару – жҥйенің оңтайлы жҧмыс істеуі және оны қоғамның 

әлеуметтік тапсырысына сәйкес келетін сапалық тҧрғыдан жаңа қалпына 

ауыстыруды қамтамасыз етуге бағытталған субъектілердің мақсатты тҥрде 

белсенді ӛзара әрекет етуі (К.Я. Вазинаның, Ю.А. Конаржевскийдің, М.М. 

Поташниктің, П.И. Третьяковтың, Н.Д. Хмельдің, Т.И. Шамованың және 

т.б. жҧмыстарынан).  

Инклюзивті білім беру саласында педагогикалық кадрларды басқару 

жҥйесін әзірлеу бойынша әдістемелік ҧсынымдар ретінде біз 

тӛмендегілерді ҧсынамыз:  

1. Инклюзивті білім беру ортасын қҧруға барлық педагогикалық 

ҧжымды ынталандыру;  

2. Инклюзивті білім беру процесін жҥзеге асыру ҥшін нормативтік - 

қҧқықтық және материалдық-техникалық базаны әзірлеу және қҧру;  

3. Қарқынды кадрлық саясат (медицина қызметкерлерінің, 

тәрбиешілердің, дефектологтардың, педагог-психологтардың, 

тьюторлардың қосымша бірліктерінің болуы);  

4. Инклюзивті білім берудің теориясы мен практикасы саласында 

ақпараттық ресурстарды қҧру;  

5. Бейімделген оқу жоспарларын, бағдарламаларын, сабақ 

конспектілерін және оқыту әдістемелерін әзірлеуге басшылық жасау және 

бақылау жасау;  



6. Инклюзивті білім беру процесін психологиялық-педагогикалық 

сҥйемелдеудің ҧйымдастырылуын және жҥзеге асырылуын бақылау.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Қазақстанда инклюзивті білім беруді дамыту және еліміздің барлық 

азаматтарының сапалы білім алуына және ӛзін-ӛзі жҥзеге асыруына тең 

қолжетімділікті қамтамасыз ету уақытың талабы.  

Инклюзивті білім беру жҥйесі қазіргі таңда елімізде ғана емес, 

сондай-ақ әлемдік деңгейде заманауи болып табылатын ӛзекті мәселе.  

Мектепке дейінгі нклюзивті білім беру уақытқа дейін педагогикалық 

жағынан ғана зерттелді, ал инклюзивті білім беру процесіне 

қатысушылардың педагогикалық-психологиялық қҧзыреттілігінің жолдары 

мен бағыттары, осы саланы басқару аспектілерінің назардан тыс қалып 

отыруы инклюзивті білім беру жҥйесіндегі шешімін таппаған бірқатар 

сҧрақтардың туындауына алып келді. Тақырыптың ӛзектілігі де осында.  

инклюзивті білім беру процесіне қатысушылардың атап айтсақ, 

педагогтардың, дефектологтардың, әлеуметтік-педагогтардың, 

психологтардың, инклюзивті процесті басқаратын мектеп директоры және 

оның орынбасарларының, ата-аналардың т.б. педагогикалық-

психологиялық қҧзыректтіліктері қарастырылды. Инклюзивті білім беру 

процесін басқаруды дамыту жолдарын қарастыратын басқару 



механизмдерін жетілдірудің басым бағыттары келтіріліп, тәжірибелік 

ҧсыныстар берілді.  

Жоғарыда қарастырылған инклюзивті білім беру процесіне 

қатысушылардың психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілігін 

арттырудың жолдары мен бағыттарын айқындауға мҥмкіндік берілді.  

Қҧзыреттіліктің компоненттері: мотивациялық (инклюзивті білім беру 

процесіне қатысушылардың тҧлғааралық кәсіби маңызды қасиеттерінің 

қалыптасуы); когнитивтік (ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларының қҧралдары мен кәсіби мәселелерді шешуге қажет 

білімдер мен дағдысы, кӛлемі және сапасы); еріктік (кәсіби мәселелерді 

шешудің тәжірибесі, ӛнімі, жігерлілік танытуы)  

Мектепке дейінгі инклюзивті білім беру дегеніміз – даму мҥмкіндігі 

шектеулі оқушылардың барлық қалыпты тҧлғалармен бірдей деңгейде 

білім алуына қол жеткізуі және бҧл ҥдеріс білім берудің барлық 

деңгейлеріне қатысты болу қажет. Ал инклюзивті білім беруді басқару – 

субьектінің басқару обьектісіне ғылыми негізделген қызметтер арқылы 

даму мҥмкіндігі шектеулі жандардың тең дәрежеде білім алуын жҥзеге 

асыруға мақсатты ықпал ету.  

Бҥгінгі кҥнге дейін қалыптасқан тҧжырымдамалар тақырыпты 

басқару тҧрғысынан қарастырмағандықтан, инклюзивті білім беруді 

басқару тҥсінігінің мәнін ашу ҥшін инклюзивті білім беретін ҧйымның 

басқару сызбасы қарастырылып, осы білім берудің мақсаты мен 

міндеттері, қҧрылымы, функциялары және басқару субъектілері мен 

объектілері айқындалды. Сонымен қатар инклюзивті білім беруді басқару 

механизмінің логикалық-қҧрылымдық сызбасы қҧрастырылып, ҧсынылды. 

Бҧл жерде инклюзивті білім беруді басқару механизмі басқару 

қағидаларынан, әдістерінен, тетіктері мен қҧндылықтарынан тҧратын 

біртҧтас жҥйе екендігі анықталды.  

Мектепке дейінгі инклюзивті білім беру дене бітіміне, психикалық, 

интеллектуалдық, мәдени, этникалық, тілдік және ӛзге ерекшеліктеріне 

қарамастан ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды жалпы білім 

беру кеңістігіне енгізуді, олардың сапалы білім беруде кедергілерді жоюды 

және әлеуметтік ортада бейімделуін және ықпалдасуын кӛздейді. Ерекше 

білім беруге қажеттілігі бар балаларға ерекше білім беруге қажеттілігі бар 

балалар; мигранттар мен оралмандар отбасыларының, аз ҧлттар балалары; 

қоғамға әлеуметтік бейімделуде қиындықтары бар балалар жатады.  



Қазақстандық білім беру жҥйесі ҥшін инклюзивті білім беруді іске асыру 

тәжірибесі жаңа бағыт болып табылады, осыған байланысты кӛптеген 

субъективті және объективті проблемалар, тәуекелдер мен мәселелер 

туындайды. Сондай-ақ мҥгедек балалар санының ҧлғаюының жағымсыз 

тенденциялары, оларды оқыту мен тәрбиелеудің нашар ҧйымдастырылуы 

және соның салдарынан мҥмкіндігі шектеулі адамдардың денсаулығы мен 

дамуына одан әрі қоғамның толыққанды азаматтары болуға мҥмкіндік 

бермейтін залалдық әлеуметтену бар. Бҧл инклюзивті білім беру ҥдерісіне 

қатысушылардың психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілігін арттыру 

мәселелерін елеулі зерттеуді талап етеді.  

Инклюзивті білім беру ҥдерісіне қатысушылардың психологиялық-

педагогикалық қҧзыреттілігінің мәнін, қҧрылымын, мазмҧнын анықтау 

мақсатында біз психологиялық-педагогикалық қҧзыреттіліктің мәнін, 

инклюзивті білім беру процесінің мәні мен ерекшеліктерін анықтадық. 

Психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілік деп интеграцияланған 

ҧғымды тҥсінеміз – педагогикалық және дамытушылық қызметті жоғары 

деңгейде ҧйымдастыруға мҥмкіндік беретін тҧлғаның психологиялық-

педагогикалық білімінің, іскерліктері мен қасиеттерінің жиынтығы болып 

табылатын кәсіби қҧзыреттіліктің негізі деп ҧғынамыз.  

Біздің тҥсінігімізде инклюзивті білім беру ҥдерісі-бҧл қалыпты дамушы 

балалар мен ерекше даму мҥмкіндіктері бар балаларды (эмоциялық, 

зияткерлік, сенсорлық, этникалық және т.б.) бірлесіп оқыту және 

тәрбиелеу процесі, онда барлық балалардың жеке қажеттіліктері ескеріледі 

және олардың толыққанды дамуы мен ӛзін-ӛзі жҥзеге асыруы ҥшін 

қолайлы жағдайлар жасалады. Барлық әлеуметтік саланы дамытудың 

гуманистік бағыты жағдайында кез келген білім беру процесі инклюзивті 

болуы тиіс деп айтуға болады.  

Ғылыми-практикалық жҧмыстарды талдау инклюзивті білім беру 

ҥдерісіне қатысушылардың психологиялық-педагогикалық 

қҧзыреттілігінің мәні, қҧрылымы мен мазмҧнына қатысты авторлық 

ҧстанымдарды анықтауға мҥмкіндік берді. Инклюзивті білім беру 

ҥдерісіне қатысушылардың психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілігіне 

жалпы анықтама берілді. Бҧл ҧғым ретінде біз жеке тҧлғаның 

психологиялық және педагогикалық дайындығын тҥсінеміз, олардың дене, 

зияткерлік, сенсорлық, эмоциялық, этникалық ерекшеліктеріне қарамастан 

барлық балаларды оқытуды, тәрбиелеуді және дамытуды жҥзеге асыруға, 

сапалы және қолжетімді білім беруді қамтамасыз ету мақсатында 

мамандармен, қоғамдық және басқа да ҧйымдардың ӛкілдерімен ӛзара 



қарым-қатынас жасауға міндеттерді жҥзеге асыратын қасиеттердің 

жиынтығы деп анықтаймыз .  

Мектепке дейінгі инклюзивті білім беру ҥдерісіне қатысушылардың 

психологиялық-педагогикалық қҧзыреттілігінің қҧрылымдық 

компоненттері ретінде мотивациялық, когнитивті және іс-әрекет 

компоненттері жатады. Мотивациялық компонентті кәсіби қызметтің 

қҧндылық бағдарларының, мағынасы мен уәждерінің жиынтығы, 

инклюзивті білім беру қҧндылықтарын қабылдау ретінде қарастырылады. 

Когнитивті компонент инклюзивті білім беру саласында теориялық және 

әдістемелік білім жиынтығы ретінде кӛрініс береді. Инклюзивті білім беру 

процесін жҥзеге асыру ҥшін аналитикалық-болжамдық, жобалық, тҥзету-

педагогикалық және коммуникативтік дағдылар жиынтығы ретінде әрекет 

ету маңызды.  

Мектепке дейінгі инклюзивті білім беру ҥрдісінің келесі 

қатысушыларының: білім беру мекемесінің басшысы, оның 

орынбасарлары, мҧғалімдер, тәрбиешілер, дефектолог, педагог-психолог, 

әлеуметтік педагог және ата-аналардың қҧзыреттіліктерін қарастырылды.  

Білім беру мекемесі басшысының маңызды психологиялық-

педагогикалық қҧзыреттіліктерін анықталды. Оларға  келесілер  жатады: 

білім беру мекемесінде инклюзивті білім беру ортасын қҧруға бағыттау; 

білім беру мекемесін сәулеттік ӛзгерту қажеттілігін, білім беру 

бағдарламаларын, әдістемелік қҧралдарды бейімдеу мҥмкіндіктерін тҥсіну; 

инклюзивті білім беру саласындағы шетелдік және отандық нормативтік-

қҧқықтық қҧжаттарды білу; инклюзивті білім берудің теориялық-

әдіснамалық және әдістемелік негіздерін білу; инклюзивті білім беру 

ҥдерісінде педагогикалық ҧжымның қызметін ҧйымдастыра білу; жалпы 

білім беру мекемесінің педагогикалық процесіне ерекше білім беру 

қажеттілігі бар балаларды қосуды ҧйымдастыру бойынша педагогикалық 

ҧжымға қолдау кӛрсете білу (мотивациялық, педагогикалық, әдістемелік, 

психологиялық, басқарушылық); инклюзивті білім беру ҥдерісін 

ҧйымдастырудың табыстылығын талдау, диагностикалау, тҥзету, бақылау  

ӛкілдерімен, ата-аналармен, балалармен ӛзара іс-қимыл жасай білу, 

келіссӛздер жҥргізу, даулы жағдайларды шешу, әріптестерді конструктивті 

ҧсыныстарға, шешімдерге ынталандыру және т.б.; инклюзивті ҥдерістерді 

жҥзеге асыруға және кӛмектесуге қабілетті білікті педагог кадрларды, 

мамандарды тарта білу.  
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