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ПЕДАГОГДОРДУН ИНКЛЮЗИВДИК 
КОМПЕТЕНТТҮҮЛ ҮГҮН ӨНҮКТҮРҮҮ ЗАМАНДЫН ТАЛАБЫ

Джапарова 3. Б. -  И. Арабаев атындагы КМУнун педагогика
факультетинин ага окутуучусу

Аннотация: Макалада ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга
инклюзивдик билим берүүдөгү мугалимдердин инклюзивдик компетенттүүлүгүн 
өнүктүрүү зарылчылыгы каралат. Инклюзивдик билим берүү - бардык балдардын 
билим алууга жөндөмдүүлүктөрүн жана айырмачылыктарын таануу менен бирге, 
баланы окутууда ага эң ылайыктуу жолдорду тандоо догу мугалимдин ролу белгиленет. 
"Мугалимдии кесиптик компетенттүүлүгү" деген түшүнүк психологиялык- 
педагогикалык адабияттарда талкууланышы тууралуу ар кандай авторлордун ою  
көрсөтүлгөн. Ал авторлор белгилеген инклюзивдик билим берүү идеясы менен иштеген 
мектептин мугалимдеринин кесиптик компетенттүүлүк моделин ишке ашыруу 
маселелери каралат.

Түйүндүү сөздөр: инклюзия, атайын билим берүү, кбмпетенция, ден-соолук 
мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, инклюзивдик компетенттүүлүк.

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ - ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Джапарова 3. Б. -  старший преподаватель факультета педагогики
КРУ им. И. Арабаева

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы актуальности развития 
инклюзивной компетентности учителей работающих с детьми с ОВЗ. Отмечается что, 
инклюзивное образование -  это признание ценности различий всех детей и их 
способности к обучению, роль учителя при выборе способов обучения, которые
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наиболее подходят этому ребёнку. Раскрываются различные рассуждения авторов в 
психолого-педагогической литературе о понятии «профессиональная компетентность 
педагога». Отмечаются проблемы реализации различных моделей профессиональной 
компетентности педагогов работающих в школах на идеях инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзия, специальное образование, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, инклюзивная компетентность.

DEVELOPMENT OF INCLUSIVE COMPETENCE OF 
TEACHERS-THE REQUIREMENT OF TIME

JAPAROVA Z. B. -  Senior teacher of the faculty of pedagogy
KSU by named. I.Arabayeva

Annotation: The article discusses the relevance o f  the development o f  inclusive 
competence o f  teachers working with children with HIA. It is noted that inclusive education is 
a recognition o f  the value o f  differences between all children and their ability to learn, the role 
o f the teacher in choosing the teaching methods that are most suitable for this child. Various 
arguments o f  the authors in the psychological and pedagogical literature on the concept o f  
"professional competence o f  the teacher" are revealed. The problems o f  realization o f  various 
models o f  professional competence o f  teachers working in schools on the ideas o f  inclusive 
education are noted.

K ey words: inclusion, special education, children with disabilities, inclusive 
competence.

Азыркы учурда атайын билим берүүнүн системасы өзгөрүүлөргө 
дуушар болуп жатканы белгилүү. Бул өзгөрүүлөр атайын билим берүү 
керектөөлөрүнө муктаж балдар менен иштөөнүн ар кандай багыттарын 
талап кылат. Коомчулукта инклюзивдик билим берүү, бардык балдар 
үчүн билим берүүнүн өнүгүшү катары талкууланууда. Ошондой эле дүйнө 
жүзүндө билим берүү системасындагы багыттарга көңүл бурсак, 
инклюзивдик билим берүүнү ишке ашыруунун актуалдуулутунда күмөн 
жок.

Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билимдин 
Мамлекеттик билим берүү стандартында: «Инклюзивдик билим берүү - 
балдарды сегрегациялоонун ар кандай формаларын четке каккан 
ийгиликтүү окуу жана социалдашуу үчүн шарттарды түзүү аркылуу 
бардык окуучулардын керектөөлөрүнүн жана муктаждыктарынын ар 
түрдүүлүгүне улуттук билим берүү тутумунун багытталышынын жана 
таасир кылышынын динамикалуу процесси»-деп аныкталган.

Инклюзивдик билим берүү - бардык балдардын билим алууга 
жөндөмдүүлүктөрүн жана айырмачылыктарын таануу менен бирге, баланы 
окутууда ага эң ылайыктуу жолдорду тандоо болуп саналат. Ал ийкемдүү 
система, өнүгүүсүндө бузулуулары бар балдардын гана эмес, ошондой эле 
ар кандай этникалык топтордун, жынысына, улутуна, динине, тилине 
карабастан бардык балдардын муктаждыктарын эске алат. Окутуу
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системасына бала эмес, система бал ага ылайыкташылат. Бар дык балдарды 
окутууда жаңы ыкмалар, вариативдик билим* берүү жана жекече 
программалары колдонулат.

Билим берүү системасын реформалоонун максаттык багыттарынын 
бири болуп, инклюзивдик билим берүү саналат жана ал төмөнкү 
суроолорго жоопторду талап кылат: балдардын жеке айырмачылыктарын 
эске алуу менен, сапаттуу билим берүүнү кантип ишке ашырабыз? 
Педагогикалык ишмердикте балдардын өзгөчөлүктөрүн эске алуу, 
программанын талаптарын аткарууга тоскоолдук кылбайбы? Бул 
өзгөчөлүктөрдү топтун ишин пландоодо, баланын жекече өнүгүү планын 
түзүүдө кантип эске алуу болот?

Инклюзивдик билим берүүнү ишке ашырууда кадр маселеси бизде 
абдан курч. Анын ичинен маанилүү маселе: балдарды окутууда ар 
тараптуу өнүгүүсүн камсыз кылууда педагогдордун кесипкөй 
компетенттүүлүгү.

"Мугалимдин кесиптик компетенттүүлүгү" деген түшүнүк 
психологиялык-педагогикалык адабияттарда 90-жылдардан баштап көп 
талкуулана баштаган. XX кылымда кээ бир изилдөөчүлөр кесиптик 
к Ъ м п етен т тү ү л ү к тү н  маданият түшүнүгү (Е.В. БоНД&реВСШ, Е.В. ПОПОВА, 
А.И. Пискунов) тыгыз байланыштырса; башкалары- кесиптик билимдин 
деңгээли менен бирге карашат (Б.С. Гершунский); ал эми кээ бири 
кесиптик иштин натыйжалуулугуна таасир тийгизген касиеттеринин бири 
катары аныктайт (Е.В. Бондаревская, Е.В. Попова, А.И. Пискунов ж.б.); 
кесиптик милдеттерин аткарууну камсыз кылуучу кесиптик-маанилүү 
сапаттарды системасы, анын ичинде адамдын билими, тажрыйбасы катары 
карашат. бул түшүнүктүн маанисин аныктоодогу мамилелер боюнча 
айырмачылыктарга карабастан, көпчүлүк изилдөөчүлөр мугалимдин 
кесиптик компетенттүүлүгүн системалык көрүнүш катары карап, бул 
термин кесипкөй ишти ийгиликтүү жүзөгө ашырууга байланыштуу татаал 
курулуш деп эсептешкен.

Заманбап педагогикалык теорияда инклюзивдик билим берүү идеясы 
менен иштеген мектептин мугалимдеринин кесиптик' компетенттүүлүк 
түшүнүгү аныкталган эмес. Ошондуктан, инклюзивдик билим берүү 
идеясы менен иштеген мектептин мугалимдеринин кесиптик 
компетенттүүлүгүнүн негизги компоненттерин аныктоо маанилүү маселе 
болуп саналат.

Инклюзивдик билим берүү үчүн компетенттүү кадрларды даярдоо 
инклюзивны ишке ашыруу үчүн шарттардын бири болуп саналат. Азыркы 
учурда бул маселени чечүү уюштуруу жана усулдук жактан абдан аз 
камсыздалган болуп саналат.

Инклюзияны иш жүзүндө уюштуруу - бул чыгармачыл процесс. 
Инклюзивдик мамиле балдардын жеке айырмачылыктарын эске алуу 
менен билим берүү уюмунун билим берүү абалын өзгөртүү, жаңы



ыкмаларын жана жолдорун түзүүгө зарылдыгын жаратат. Ошондуктан, 
мугалим инклюзивдик практиканы ишке ашырууга жардам бере турган 
кесиптик компетенциялардын атайын тобуна ээ болушу керек.

С.К. Нартова -  Бочавер белгилеген мугалимдин компетенциялары 
инклюзивдик билим берүү идеясы менен иштеген мектептин 
мугалимдеринин кесиптик компетенттүүлүк модели үчүн негиз боло алат.

Инклюзивдик практиканы ишке ашырган мугалимдердин кесиптик 
компетенттүүлүгүн негизги компоненттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1. Негизги компетенциялар: балдардын өнүгүү теориясын, өзгөчө 
муктаждыктарын, ар бир баланын күчтүү жана алсыз жактарын билет, 
окутуу жана тарбия берүүнүн ар кандай ыкмаларына ээ. Балдардын ар 
кандай мүмкүнчүлүктөрүнө ылайык окутуу жана тарбиялоону камсыз 
кылат, ар бир балага сый мамиле көрсөтүп, жетишкендиктерин колдойт, 
балдардын ортосундагы кызматташуу жана иштиктүү баарлашуу үчүн 
шарттарды түзөт. '

2. Коопсуз өнүктүрүүчү чөйрөнү түзүү: балдардын актуалдуу өнүгүү 
деңгээлин жана кызыкчылыгын аныктоого жөндөмдүү, балдардын 
мектептеги жашоосун уюштурууда басмырлоого жол бербейт.

3. Баланын жигердүү ишмердүүлүгүн уюштура билүү: балдардын 
демилгесин колдойт, балдарды өнүктүрүү үчүн жагдайларды түзөт, 
баланын өнүгүшүнө түрткү болчу шарттарды уюштурат.

4. Балдардын биргелешкен ишин жана баарлашуусун уюштурат: 
балдардын бири-бири менен кызматташуу жагдайларын түзүп, бири- 
бирине жардам берип, бири-бирине сабырдуу мамилесин калыптандырат.

5. Балдарды өнүктүрүүчү тапшырмаларды уюштуруу: базалык билим 
берүүнү уюштурууда баланын жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен 
өнүгүүнүн ар кандай баскычтарында балдар үчүн ар кандай деңгээлдеги 
милдеттерди жана көйгөйлөрдү иштеп чыгат жана колдонот.

6. Коррекциялык милдеттерди чечүү: балдардын өзгөчөлүктөрү 
талкуулоого адистер менен кызматташат жана аларды өнүктүрүү боюнча 
сунуштарды түзөт, балдарды өнүктүрүү жана коррекциялоо боюнча 
тиешелүү адистер дин сунуштарын колдоно билет .

7. Баланы ага жаңы жана көйгөйлүү жагдайда коштоо: айлана- 
чөйрөнүн өзгөрүшүнө баланы даярдоо, (өз жолу менен, өз темпине 
ылайык) жаңы жагдайга баланы багыт алууга мүмкүнчүлүк берүү, чыр- 
чатактарды чечүү боюнча жаңы кырдаалда балдарга жардам берүү 
(эмоционалдык, жүрүм-турум, когнитивдик).

8. Ата-энелер менен кызматташуу: окутуу жана өнүктүрүү
процессинде балдарда пайда болгон муктаждыктарын канааттандыруу 
үчүн мүмкүн болушунча колдоо көрсөтүү үчүн ата-энелер менен 
өнөктөштүк мамилелерди түзөт.

9. Командалык кызматташуу: башка мугалимдер жана адистер менен 
бир командада иштей алат, команда ичиндеги өз милдеттерине жооптуу
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болот жана бирге иштөө аркылуу, компетенттүүлүгүн кеңейтет, алардын 
ишинин жана өз ишинин сапатын дайыма баалайт, жана баалоого жараша 
натыйжалуулугун жогорулатат жана кесиптештери менен чогуу бала жана 
анын үй-бүлөсү менен иштөө программасы жана практикасын 
жакшыртууга аракет кылат.

Учурдун талабына ылайык, мугалимдин кесиптик 
компетенттүүлүгүн өнүктүрүүнүн негизги жолдорун аныктоого болот:

- усулдук бирикмелердин, чыгармачыл топтордун ишине катышуу;
- илимий-изилдөө, тажрыйба иштери;
- жаңы билим берүү технологияларын өздөштүрүү;
- педагогикалык сынактардьш ар кандай түрлөрүнө катышуу;
- өздүк педагогикалык практикасын жалпылаштыруу.
Ушул иш-чаралардын жүрүшүндө мугалимдердин инклюзивдик 

компетенттүүлүк маселесинин төмөнкү аспектилерине көңүл буруу зарыл:
• атайын билим берүүнүн мүнөзү; атайын билим алуу 

муктаждыктары бар балдар менен иштөөнүн заманбап абалы; башка 
өлкөлөрдө атайын билим берүү системасын уюштуруу өзгөчөчөлүктөрү; 
инклюзивдик билим берүү мазмуну;

• ‘инклюзивдик билим берүүнүн шарттарында педагогикалык иш- 
аракеттердин милдеттери, максаттары, өзгөчөлүктөрү; Кыргызстанда 
инклюзивдик билим берүүнү ишке ашыруу келечеги жана көйгөйлөрү; 
өнүгүүсүндө ар кандай бузулуулары бар балдарды окутуу 
өзгөчөчөлүктөрү;

• инклюзивдик билим берүүнүн шарттарында педагогикалык шли 
үчүн даярдык катары педагогикалык кырдаалдарды моделдөө жана 
педагогикалык маселелерди чечүү.

Ошондой эле, мугалимдердин инклюзивдик компетенттүүлүгүн 
өнүктүрүү боюнча иштерин уюштуруу активдүү ыкмаларды колдонууну 
талап кылат (диспуттар, илимий изилдөө мүнөзүндөгү ташнырмалар, 
педагогикалык кырдаалдар, ролдук оюндар ж.б..

Бирок мугалим өзү кесиптик компетенттүүлүгүн жогорулатуу 
зарылдыгьга сезбесе бул ыкмалардын бири да натыйжалуу болбойт. Бул 
үчүн, мугалим өзүнүн кесиптик билимин жогорулатууга, өз муктаждыгын 
сезиши үчүн шарттарды түзүү керек.

Бирдиктүү окутуунун жана тарбиялоонун түрлөрүн өнүктүрүү, ден- 
соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга инклюзивдик билим берүүнү 
уюштуруу - азыркы күндүн талабы. Бул аталган балдарды окутуу 
системасын өнүктүрүүнүн табигый бир этабы болуп саналат. Ар бир 
окуучу билим алууга өзүнүн укугун ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү болуш 
керек жана ага керектүү атайын жардамды алышы зарыл.
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