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Джапарова1
И. Арабаев атындагы КХС 

педагогика факультетинин атайын педага 
жана психокоррекция кафедрасынш 

окутуучусу, ЖОЖдор аралык инклюзя 
билим беруү лабораториясынын метод»

АТАЙЫН ЖАНА ИНКЛЮЗИВДИК БИЛИМ БЕРҮҮ -  ТАРЫХ, КЕЛЕЧЕК, КӨЙГӨЙЛв
■

Түйүндүү сөздөр: инклюзия, психологиялык-медщиналык-педагогикалык кенеш берүу, a s  
муктаждыктары бар балдар,социалдашуу, атайын билим берүү.

Аннотация: Азыркы учурда жашоонун баардык тараптарында, анын ичинде билим fig 
катмарында дагы өзгөрүүлөр жүрүп жатат. Мүмкүнчүлүктөр чектелген балдарга дагы мамиле 
баштады: алардын уникалдуулукка жана сыйлоого укуктарын адамдар тааный башташты. 
учурдун эң ачык мисалы, инклюзивдик билим берүү идеологиясында көрүнөт. Макалада 
мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарды системалуу тарбиялоо жана окутуудагы биздин респ 
тарыхы кыскача каралат. Кыргызстанда инклюзивдик билим берүүнү ишке ашыруу боюнча 
белгиленет. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштөөчү адистерди даярдоо тар, 
реформалар жөнүндө сөз козголот.

Джапарош2
Старший преподаватель 

специальной педагогики и психокоррекции фс.
педагогики Кыргызского государ 

университета им. И.Арабаева, методист лабс 
межвузовского инклюзивного обр

СПЕЦИАЛЬНОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  ИСТОРИЯ, БУДУЩЕЕ,
ПРОБЛЕМЫ

Ключевые слова: инклюзия, психолого-медико-педагогическая консультация, дети с 
образовательными потребностями, социализация.

Аннотация. В настоящее время происходят значительные изменения во всех областях 
включая сферу образования. Меняется и отношение к детям с ограниченными возможностями: 
признание их уникальности и уважение прав личности. В этом случае наиболее очевидный пр 
инклюзивного образования. В статье раскрываются вопросы систематического воспитания и < 
детей с ограниченными возможностями здоровья и этапы внедрения инклюзивного обр 
истории нашей республики. Рассматртваются реформы в области подготовки спе 
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья,

Djapc
Senior lecturer o f the < 

Special pedagogy and psychocorrec 
Pedagogy o f the Kyi 

University of. I.Arabayeva, men 
o f  the laboratoryIntercollegiate i 

education Bishkek, Kyrgyz l

SPECIAL AND INCLUSIVE EDUCATION - HISTORY, FUTURE, PROBLEMS

Key words: inclusion, psychological-medico-pedagogical consultation, children with special 
needs, socialization.

Abstract: At present, there are significant changes in all areas o f  life, including education. Thet 
towards children with disabilities is also changing: recognition o f their uniqueness and respect for the i 
the individual. In this case, the most obvious example is the idea o f inclusive education. The article 
issues o f systematic education and training o f children with disabilities and the stages o f introducing i 
education in the history o f  our republic. Reforms in the field  o f  training specialists worldng with chit 
disabilities are under consideration.

___ заверяю
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Адам укуктарынын дүйнөлүк стандарттарында: баардык балдар өзүлөрүнүн теңтуштары меңең, 
ө жакын мектепте, ата-энесинен алыстабай билим алууга укугу бар экендиги белгиленген.

Дүйнө жүзүндө өнүгүүсүндө ар кандай бузулуулары бар балдарды окутууда ар түрдүү практикалар 
Инклюзивдик билим берүү, интеграция, атайын билим берүү сыяктуу билим берүүнүн шарггары 

[ учурлар кездешет.
Биздин өлкөнүн билим берүү мейкиндигинде жогоруда белгиленген билим берүүнүн түрлөрү 

шет. . ,
Ден-соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарды системалуу тарбиялоо жана окутуудагы биздин 
оликанын тарыхы Совет бийлигинин орношу менен тыгыз байланышта. Аталган балдар үчүн атайын 

=птер ХХкк. 30-жж. алгачкы мектептер ачылган.1936-37жж. акыл- эс өнүгүүсү артта калган балдар 
мектептердин саны 47ге жеткен. Ал эми угуусу бузулган балдар үчүн биринчи мектеп 1934-ж.

1939-ж. көрүүсү бузулган балдар үчүн мектеп ачылган. Бирок бул мектептерде окутуунун салаты 
болуп, практика менен байланыштуу болгон эмес. Ата мекендик согуш аяктагандан кийин өнүгүүсү 

калган балдар үчүнмектептерде окутууну формалдуу эмес, эмгекке окутууга максималдуу конүл 
боюнча тийиштүү документтер абыл алынган. 1960-70-жж. өнүгүүсүндө бузулуулары балдарды өз 
да таап, эсепке алуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлө баштаган. 1980- жж. баштап өнүгүүсүндө 

уулары балдар үчүн атайын адистештирилген бала-бакчаларды ачууга чоң көңүл бурулган. 
'ликада андан тышкары логопеддик пункттар уюштурулган. Ошол эле учурда атайын мектептердин 
иалдык базасын жөнгө салуу, педагогикалык-психологиялык медициналык-комиссиялардын ишин 

ртуу боюнча иш чаралар жүргүзүлгөн1.
Советтер союзу жоюлгандан баштап ден-соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарга көңүл буруу 

нукка бурулду. Көмөкчү мектептердин көбү, таяныч -кыймыл сферасы бузулган балдар үчүн 
-мектеп, психикалык өнүгүүсү артта калган балдар үчүн мектептер жабылды. Ошону менен бирге 

лук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдардын ата-энелери активдешип, коомдук уюмдар түзүлө
I. Мамлекеттик эмес коомдор ден-соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарга, алардын укуктук 

ш коргоо маселелерине коомчулуктункөңүлүн бурууга аракет кыла башташты.
Бул учурда ата-энелер коомчулугу өнүгүүсү артта калган балдар үчүн жаңы технологиялар, жаңы 
рды иштеп чыгуу аракеттерин көрүштү.

Мамлекеттик органдар тарабьшан ден-соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарга социалдык 
ерди жаңыча уюштуруу боюнча камылга көрдү. Ошол эле учурда аталган балдар менен иштөөчү 
рди даярдоо тармагында даты көп реформалар болду. И.Арабаев атындагы университеттинин 

погия факультетинин дефектология белүмү алгач атайын психология жана дарылоо институту болуп, 
ерээк 2003-ж. Башталгыч билим жана мектепке чейинки берүү факультета менен биригип 
гика институтунун составына кирди. Бул институттун составында дефектология факультета 
билим берүү уюмдары менен байланышын бекемдеп, жана балдарга аз да болсо жардам берүү 

ында ар бир жыл салт катары Кайрымдуулук акцияларын өткөрүп келет.
2009-ж. бери болочок педагогдор үчүн “Инклюзивдик билим берүү” курсу окулат.

Азыркы учурда жашоонун баардык тараптарында, анын ичинде билим берүү катмарында даты 
үлөр жүрүп жатат. Мүмкүнчүлүктөр чектелген балдарга даты мамиле өзгөрө баштады: алардын 

улукка жана сыйлоого укуктарын адамдар тааный башташты. Мындай учурдун эң ачык мисалы, 
цик билим берүү идеологиясында көрүнөт.

Инклюзивдик билим берүүнүн негизине балдарды дискриминациялоону бардык түрлөрүн жоюу, 
адамдарга бирдей мамилени камсыз кылуу идеологиясы жатат, ошону менен бирге өзгөчө билим 

лөрү бар балдарга өзгөчө шарттарды түзүү зарылчьшыгын белгилейт. Инклюзивдик билим берүү 
балдардын ар түрдүү муктаждыктарын камсыз кылуучу, баарына жеткиликтүү жалпы билим 

процессии өнүктүрүү, демек мугалмден жогорку деңгээлдеги профессионалдуулукту, 
улукту, сыпайылуулукту, ийкемдүүлүктү, баардык балдарды уга билүү жана түшүнө билүүлүктү 

пат.
Инклюзивдик билим берүү жалпы педагогиканын философиясына, концептуалдык негиздерине, 

Жака Закон ченемдүүлүктөрүнө таянат. Ошону менен бирге анын негизги принциптери: 
Адамдын баалуулугу анын жөндөмдүүлүгүнө жана жеташкендиктерине иез каранды эмес.

■уникалдуу!
Ар бир адам сезүүгө жана ойлонууга жөндөмдүү.
Ар бир адам пикир алышууга, жана аны башкалар угууга укугу баардык адамдар бири
Чьшыгы билим алуу реалдуу мамиле түзүү

к, баардык адамдар теңтуштарынын жана у л у у л а р д ы н к о л д У >  к £ ш щ ю п е р  жөнүндө”
соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын саяСатш аныктаган
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камсыз кылууну регламенттейт. Мыйзам ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын жашоа, 
ишмердүүлүгүндөгү чектөөлөрдү жок кылып, алардын коомдо толук кандуу жашап, коомл 
экономикалык жана маданий чөйрөлөрүнө активдүү катышуусуна, ошондой эле өздөрүнүн жарандьжJ 
милдетгерин аткаруусуна жагымдуу шарттарды түзүүнү көздөйт.

Бул тарбиялоонун жана окутуунун интегративдүү формалары жөнүндө акыркы жылдары 
айтылып жаткан билим берүү системасына дагы толугу менен тиешелүү . Билим берү ү системасын 
мыйзам ченемдүү өнүгүү этабы болуп инклюзивдик билим берүү нү киргизу ү эсептелет

Инклюзивдик (француз тилинен inclusif -  өзүнө киргизүүчү латын тилинен -include-кошом) 
кошулган билим берүү -  өзгөчө билим берүү муктаждыктары бар балдарды жалпы билим берү 
мектептерде окутуу процессии сүрөггөө үчүн колдонуучу термин.

Инклюзивдик билим берүүнүн негизине балдарды дискриминациялоону бардык түрлөрүн 
бардык адамдарга бирдей мамилени камсыз кылуу идеологиясы жатат, ошону менен бирге өзгөчө бв 
керектөөлөрү бар балдарга өзгөчө шарттарды түзүү зарылчылыгын белгилейт. Инклюзивдик билим 
-  бардык балдардын ар түрдүү муктаждыктарьш камсыз кылуучу, барына жеткиликтү ү жалпы 
берү ү процессии өнүктүрүү.

Инклюзивдик билим берүү- бул ар бир адамга жеткиликтүү билим алуунун уникалдуу пр 
Аталган процесстин алкагында окучулардын башкалардан айырмаланышына,өзгөчөл 
байланыштуу билим берүүдөгү тоскоолдуктар жок кылынып, алардын потенциалынын ачылышываз 
берилет.

Инклюзивдик билим берүү эффективдүү болушу үчүн коомдун, биринчи кезекте мугалиь 
көз карашы өзгөрүшү зарыл. Мугалимдин профессионалдык ой-жүгүртүүүсү, анын инс 
сапаттарынын деңгээли инклюзивдик билим берүүнү алдыга жылдыруучу фактор катары эсепт 
Педагог моралдык жактан туруктуу, профессионалдык жактан компетенттүү, жана маданий де 
жогору болушу зарыл. Инклюзивдик билим берүүнү ишке ашырууда мугалим окуучуларды 
окутпастан, өзү дагы окуйт, башкача айтканда эки тараптуу окутуу жүзөгө ашат. Демек,муг 
инсандык сапаттарынан жана анын ийкемдүү башкаруусунан, окутулуп жаткан топтун ич 
психоэмоционалдык атмосфера көз каранды. Мугалим инклюзивдик билим берүүнү ишке ашырып: 
гумандуулукту, ак көңүлдүүлүктү, чыдамдуулукту, жана өзгөчө билим керектөөлөрү бар балдарга < 
мамиле көрсөтүүнүн үлгүсү болушу керек.

Аталган процессте педагог окуучуларынын эмоционалдык жана руханий ден-соат 
жоопкерчиликтүү экендигин унутпай, билим алуу үчүн жагымдуу микроклимат™ түзө билиши 
Аньга берген ар бир маалыматы окуучулардын инсандык сапаттарына шек келтирбей, позитивдүү I 
керек.

Пайдаланылган адабияттар:
1. Акиева Г.С. Кыргыз Республикасында аномалиялуу балдарды окутуу жана тар 

системасын өнүктүрүү тарыхы /1920-1990 жылдар/. -  Б., 1994
2. Джумагулова Ч. Инклюзивдик билим берүү Борбордук Азиада. -  Б., 1989
3. Мишина Г.А., Моргачева Е.Н. Коррекционная и специальная педагогика. ФОРУМ: ИНФРА - 

2007. - 1 4 4  с.
4. Тилекеев К. М., Быковченко Н. С., Эсенгулова М. М. Инклюзивдик билим берүү жогорку мек 

Б., 2010
5. Обучение детей с проблемами в развитии в разных странах/Хрестоматия. -  СПб, 1997

УДК: 37.01/.09

Джумашева1
Магистрант факулъ 

Педагогики КГУ им. И.Ат.

НЕКОТОРЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ

Ключевые слова:мотив, классификация мотивов, мотивация, учебная мотивация, уче 
деятельность, образовательные технологии.
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