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ПИКИРИ
Изилдее учун тандалып алынган теманын актуалдуулугу. Кыргыз 

Республикасындагы билим беруу мейкиндигинде инклюзивдик билим беруу 

системасын киргизуу маселелери активдуу талкууга алынууда. Кыргыз

Республикасын ©нуктуруунун улуттук стратегиясын ишке ашыруу максатында 

«2019-2023-жылдарга Инклюзивдик билим берууну енуктуруу 

Концепциясынын» кабыл алынышын, дуйнелук масштабда актуалдуу болгон 

билим беруудегу саясаттын мекенибизде енугупгунун бир олуттуу этабы десек 

болот. Билим алуудагы атайын муктаждыктары бар балдардын атайын 

мектептерден жалпы билим беруу системасына кошулушу, биздин мамлекетте 

билим беруунун жеткиликтуулугун камсыз кылуу стратегиялык милдет катары 

каралган. Инклюзивдик билим беруунун енугушу учурда республикадагы 

мугалимдердин жалпы педагогикалык квалификациясын жогорулатуу, 

инклюзивдик маданиятын енуктуруу, алардын даярдыгын калыптандыруу 

маселелерин чечууну талап кылат. Андыктан окуу материалынын мазмунун 

ылайыкташтыруу маселелери, жекече окуу пландарын жана программаларын 

иштеп чыгуу, кеп децгээлдуу жана дифференцияланган билим беруу 

технологияларын модификациялоо, таанып-билуу иш-аракеттерин баалоонун 

вариативдуу системаларын тузуу жана билим беруу чейресун ылайыкташтыруу, 

кун тартибине коюлган.

Ошол себептен инклюзивдик билим беруу процессии педагогикалык 

аспектиден талдап керсетуу негизги проблемалардын бири. бул багыттан алганда

З.Б. Джапарованын «Жалпы билим беруу уюмдарынын педагогдорунун

СА
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инклюзивдик компетенттуулугуи калыптандыруудагы педагогикалык шарттар 

деген аталышта диссертациялык изилдеенун актуалдуулугу талаш туудурбайт.

Илимий жоболордун, жыйынтыктардын жана сунуштарлын 

негизделиш даражасы катары диссертант тарабынан негизги деп эсептелинген 

жоболор сунушталган:

1. Кыргыз Республикасында жана чет елколерд© инклюзивдик билим 

беруунун енугуу этаптарын салыштырып талдоо менен педагогдордун 

инклюзивдик компетенттуулугунун мадызы, тузулушу жана жумушчу 

аныктамасы:«Инклюзивдик компетенттуулук - билим алууда атайын 

муктаждыктары бар балдар менен иштееге даярдыкты камсыз кылуучу 

билимдер, билгичтиктер, кендумдер, кесипкей-инсандык сапаттар, практикалык 

ишмердуулуктун тажрыйбаларын жемиштуу ездештуруу жана кесипкей 

маселелерди чече алуу жендемдуулугу».

2. Максаттык, мазмундук-процесстик, баалоо-натыйжалык ез ара 

байланышкан компоненттерден турган, педагогикалык принциптергежана 

узгултуксуз насаатчылык процесси, биргелешкен ишмердуулук аркылуу 

консилиум тузуу, педагогикалык портфолио тузуу педагогикалык шарттарына 

таянган, жогорку, орто, теменку децгээлинаныктаганжалпы билим беруу 

уюмдарынын педагогдорунун инклюзивдик компетенттуулугуи 

калыптандыруудагы педагогикалык модели.

3. Жалпы билим беруу уюмдарынын педагогдорунун инклюзивдик 

компетенттуулугуи калыптандыруу максатында иштелип чыккан педагогикалык 

шарттардын натыйжалуулугун тастыктаган педагогикалык эксперименттин 

жыйынтыктарынын позитивдуу тенденциясы.

Биринчи бап «Инклюзивдик билим беруу процессинин теориялык
негиздери» деп аталып, анда изилдеенун теориялык базасы аныкталган. Мында

инклюзивдик беруунун енугуу тарыхына эволюциялык экскурс жасалып,

инклюзивдик билим беруунун принциптерин, аспекттерин, философиясын,

инклюзивдик билим беруунун Кыргыз Республикасында жана башка

мамлекеттерде енугуу тенденцияларын, инклюзивдик компетенттуулук 
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тушунугунун мацызын, маанисин изилдееге арналган илимий эмгектердин 

философиялык, педагогикалык мацызы ачылып берилет.

Жалпысынан, биринчи бап изилдеенун теориялык-методологиялык 

негиздерин аныктап алууга багытталгандыгы диссертацияга КР ЖАК тарабынан 

коюлган жалпы талаптарга ылайык келет.

Диссертациянын экинчи бабы «Жалпы билим беруу уюмдарынын 

педагогдорунун инклюзивдик компетенттуулугун калыптандыруусун 

изилдеген илимий методдор жана материалдар» деп аталып, анда изилдеенун 

объектисине ылайык анын материалдары жана методдору керсетулет. 

З.Б. Джапарованын изилдеесу сапаттык, б.а., чечмелееге жана тушунууге 

багытталган жана сандык, б.а., эсептее жана елчееге багытталган изилдее 

моделдеринин айкалышынан турат, муну албетте, колдоого алууга болот. 

Моделдештируу методу аркылуу илимий жактан жеке езунун илимий табылгасы 

катары ал инклюзивдик компетенттуулугунун натыйжалуулугун жогорулатуу 

максатында педагогикалык моделин иштеп чыккан, ал моделди толук колдоого 

мумкун.

Диссертациянын учунчу бабы «Педагогикалык эксперимент жана аны 

уюштуруу, еткеруу, талдоо жана жалпылоо» деп аталат. Бул баптын 

эксперименттери, анын журушу, этаптарынын байланыштары жана алардан 

алган натыйжалары логикалык ыраатуулукту сактоо менен берилген. 

Мында басымдуу учурда автордун ез сунуштарын практикага киргизуу 

процессии иште чагылдыруусуна езгече маани берилет.

Изилдеенун илимий жацылыгы жана теориялык баалуулугу эмгекте 

методологиялык таянычтарга негизденуу педагогикалык-психологиялык, илимий- 

методикалык адабияттарды теориялык талдоонун негизинде инклюзивдик билим 

беруунун философиясы, принциптери жана енугуу этаптары, «инклюзивдик 

компетенттуулук» тушунугунун мацызы ачыкталган; жалпы билим беруу 

уюмдарынын педагогдорунун инклюзивдик компетенттуулугун

калыптандыруунун педагогикалык модели, шарттары жана чен-елчемдерун

аныкталган; педагогдордун инклюзивдик компетенттуулугун калыптандыруудагы 
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педагогикалык моделдин жана шарттардын натыйжалуулугун аныктоо боюнча 

экспериментте текшерилип жана тийиштуу практикалык сунуштар берилген.

Диссертациялык иштин жыйынтыктарынын негиздуулугу жана 

ишенимдуулугу.

1. Инклюзивдик билим беруунун философиясын, принциптерин жана 

енугуу этаптарын аныктоо, «инклюзивдик компетенттуулук» тушунугунун

мацызы ачыкталышында.

2. Педагогдордун инклюзивдик компетенттуулугуи калыптандыруунун 

педагогикалык моделин, шарттарын жана чен-елчемдерун аныктоо жана изилдее 

ыкмаларынын такталышында.

3. Диссертанттын теориялык ойлору, сунуштары педагогикалык 

экспериментте сынактан еткерулгендугунде.

4. Изилдеедегу алдыга коюлган максат, милдеттерге шайкеш методдорду 

колдонуу, тажрыйба-эксперимент иштери, эксперименттин журушунде алынган 

маалыматтарды ар тараптан талданышында.

Диссертациянын негизги жоболору, жыйынтыктары12 илимий макалада 

(анын ичинен 2 чет ел кеде РИНЦ макамындагы журналдарда) жарыяланган. 

Автордун илимий илимий-методикалык эмгектери изилдеенун негизинде 

жазылган жана практикалык баалуулукка ээ.

Авторефераттын мазмуну, тузуму диссертациялык иштин мазмунуна, 

тузумуне туура келип, теманын актуалдуулугу, илимий жацылыгынын 

жыйынтыгы, практикалык баалуулугу жана жалпылоосу негизинен толук 

ачылган. Жалпы билим беруу уюмдарынын педагогдорунун инклюзивдик 

компетенттуулугуи калыптандыруу теориялык-практикалык багытта аныкталып, 

туура методологиялык негизде изилденип, педагогдордун аталган 

компетенттуулугуи калыптандыруунун педагогикалык шарттары диссертациялык 

эмгектин мазмунунда жана анын негизинде жазылган авторефератта бирдей 

тартипте ачылган жана диссертация менен авторефераттын логикалык 

байланышы сакталган.
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Диссертациялык иште кездешкен айрым бир мучулуштуктер жана 

биздин сунуштар теменкулер менен байланыштуу:

1. Диссертацияда билим алууда атайын муктаждыктары бар балдардын 

категориялары боюнча психофизиологиялык езгечелуктеру тиркеме катары 

берилген шартта педагогдор ез ишмердуулугунде пайдаланышмак.

2. Жалпы билим беруу уюмдарынын педагогдорунун инклюзивдик 

компетенттуулугун баалоо чен-елчемдеру децгээлдин керсеткучтеру упай менен: 

жогорку децгээл - 60 упайдан жогору; орто децгээл - 30 упайдан жогору; темонку 

децгээл - 30 упайдан томен - дегенди кайсы критерийге таянып сунушталганы 

так керсетулсе далилдуу болмок?

3. Диссертациялык иштин 117-бетинде педагогикалык экспериментке 

катышкан мектептердеги педагогдордун саны деп берилген 11-таблицада 

башталгыч класстардын педагогдору, ортоцку звенонун педагогдору, жогорку 

класстардын педагогдорунун саны берилген. бирок, педагогдордун предметтик 

езгечелугуне жараша адаптивдик программалар тууралуу маалыматтар, алардын 

инклюзивдик компетенттуулугун жогорулаткандыгы тууралуу маалымат толук

ачылмак.

Биз тараптан белгилеген мучулуштуктер жана сунуштар диссертациянын 

жалпы децгээлине таасирин тийгизе албайт. Пикирлер сунуш учун гана айтылды.

Жалпысынан, Джапарова Замира Бердибековнанын «Жалпы билим

беруу уюмдарынын педагогдорунун инклюзивдик компетенттуулугун

калыптандыруудагы педагогикалык шарттар»дегентемадагы 13.00.01 -

жалпыпедагогика, педагогиканын жана билим беруунун тарыхы адистиги боюнча

педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун

жазылган диссертациясы жана анын негизинде жазылган авторефераты Кыргыз

Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын «Окумуштуулук

даражаларды ыйгаруунун тартиби женундегу жобосунун» 10-пунктуна ылайык

актуалдуу темада жазылган, жеке езу тарабынан аткарылган жана буткорулгон

илимий иш болуп эсептелет. Изденуучу З.Б. Джапарова 13.00.01 - жалпы

педагогика, педагогиканын жана билим беруунун тарыхы адистиги боюнча 
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педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алууга карата 

ачык коргоого сунуштайм.

Расмий оппонент,

С. Нааматов атындагы 

Нарын мамлекеттик университетинин 

педагогика жана окутуунун технологиялары 

кафедрасынын доцентинин м.а., YTtY)/
педагогика илимдеринин кандидаты Г.А. Касымова

Г.А. Касымованын колунун аныктыгын тастыктайм.

ар

А.Акматалиева
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