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ИНКЛЮЗИВДИК БИЛИМ БЕРҮҮ ШАРТЫНДА ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ 
МЕКТЕПТЕРДИН ПЕДАГОГДОРУНУН АТАИЬШ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЬШ

ЬСАЛЬШТ АНДЫРУУ
Макалада инклюзивдик билим берүү деген эмне, анын негизги максаты, маанилүүлүгү, билим берүүнүн 

структурасындагы жана системасындагы педагогдорго керектүү компетенцияларды шике ашыруу маселелери 
каралат.

Негизги сөздөр: инклюзия, интеграция, өзгөчө муктаждыктары бар балдар, адаптация, өнүктүрүү, 
компетенциялар.

В статье рассматриваются вопросы структуры инклюзивного образования. Её роль, специальные и общие 
компетенции педагогов в условиях организации инклюзивного процесса.

Ключевые слова: инклюзия, интеграция, дети с особыми образовательными потребностями, адаптация, 
развитие.

This article discusses the structure o f the inclusive education, its role, special and general competence o f teachers 
*ып the conditions o f the organization o f an inclusive process

Keywords: inclusion, integration,children with special educational needs, adaptation and development.

Заманбап билим берүүнүн маанилүү м үнөздөмөсү болуп аны ую ш туруу формаларынын 
вариативдүүлүгү болуп эсептелет. Бул ден-соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарды н билим 
керектөөлөрүн канаатанды рууга даты  мүмкүнчүлүк берет.

Адам укуктары ны н дүйнөлүк стандарттары нда: баарды к балдар өзүлөрүнүн теШтуштары менен, 
үйүнө ж акы н мектепте, ата-энесинен алы стабай билим алууга укугу бар экендиги белгиленген. Дүйнө 
жүзүндө өнүгүүсүндө ар кандай бузулуулары  бар балдарды  окутууда ар түрдүү практикалар бар. 
И нклю зивдик билим берүү, интеграция, атайын билим берүү сы яктуу билим берүүнүн шарттары 
каралган учурлар кездеш ет.

Биздин өлкөнүн билим берүү мейкиндигинде ж огоруда белгиленген билим берүүнүн түрлөрү 
кездешет.

И нклю зивдик билим берүү деген  эм не? Бул суроого ж ооп берээрден мурда, билим берүүнүн 
негизги максаты - баарды к окуучуларды н белгилүү социалды к м акам га ж етүүсү ж ана өзүнүн коомдук 
маанилүүлүгүн бекем дөө экенин эске салалык.

И нклю зивдик билим берүүнүн максаты- ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын өз 
күчүнө иш енимдүүлүгүн артты руу аркы луу, баш ка балдар менен , балким  өз достору, коШшулары 
менен мектепте чогуу окууга кы зы кты руу болуп эсептелет.

И нклю зивдик билим берүү -билим берүүнүн структурасын ж ана систем асы ндагы  балдарды 
болгон ар кандай тоскоолдуктарды  ж ок кылуу үчүн, ж ан а балдарды  аларды н ар кандай 

v, проблемаларына, артга калуусуна, ж ы ны сы на, улутуна, эконом икалы к статусуна карабастан коомго 
кош улушу үчүн билим берүүгө багы тоону идея кылат.

И нклю зивдик билим  берүү-өзгөчө билим керектөөлөрү бар балдарды  жалпы билим берүүчү 
мектептерде окутуу процесси . И нклю зивдик билим берүүнүн негизинде балдарды 
дискриминациялоонун баарды к түрлөрүн ж ою у ж ана баарды к адам дарга бирдей мамилени камсыз 
кылуу идеологиясы ж атат. О ш ону менен бирге инклю зивдик билим берүү өзгөчө билим керектөөлөрү 
бар балдарга өзгөчө ш артгарды  түзүү  зары лчы лы гы н белгилейт. И нклю зивдик билим берүү -  баардык 
балдардын ар түрдүү керектөөлөрүн камсы з кылуучу, баары на ж еткиликтүү ж алпы  билим берүү 
процессии өнүктүрүү.

А лбетте инклю зивдик билим  берүүнү ж үзөгө аш ырыш  үчүн чөйрө ы лайы кталы ш ы  керек. Ал үчүн:
1. Бала окуган мейкиндик адаптация болуш у зарыл (пандустар, бөлм өлөр)
2. Ө нүгүүсүндө ар кандай өзгөчөлүктөрү бар балдар үчүн иш төө ы кмалары н, формаларын 
адаптацияллоо керек (ф ронталды к, ж екече, топтук)
3. М атериалды берүүнү адаптациялоо (оозеки, көрсөтүү аркылуу, кыймыл аракет аркылуу)
4. Окуу инструкциялары н адаптациялоо
5. Ж ардамдын көлөмүн адаптациялоо : мугалимдин ком м ентарийлери,баш ка балдарды н жардамы.
6. Иш убактысын ы лайы кташ ты руу.

Ден-соолук м үм күнчүлүктөрү чектелген балдардын психикалы к өнүгүүсүнүн бузулуусу окуу 
процессинин түзүлүш үнүн өзгөчө логикасы н талап кылат, ал билим берүүнүн мазмунун түзүлүш үндө 
өз чагылуусун табат. Б уга  байланы ш туу м үмкүнчүлүгү чектелген балдарга зары л болгон өзгөчө 
ш арттардын талабы н бөлүп көрсөтүүгө болот:
• нормалдуу өнүгүп ж аткан балага Караганда окутууну ж огорку деңгээлде индивидуалдаш тыруу 
зарыл;
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•  өзгөчө билим алуу чөйрөсү менен камсыздоо;
• билим мекемесинен тышкары билим алуу мейкиндигин максималдуу түрдө кеңейтүү.
•  окуучунун ж екече өзгөчөлүгүн эске алуу менен окуу процессии ую ш туруу ;
•  ар бир баланын потенциалды к м үмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү үчүн оптим алдуу ш арттарды түзүү;
•  Окуу иш мердүүлүгү менен окуучунун реалдуу м үм күнчүлүктөрүнүн туура келбестигин ондоо;

Бул категория менен иш төөдө төмөнкү принциптерди эске алы п, коррекциялык иштердин 
эрежелерине таянуу зарыл:
•  ар бир балага ж еке карам-каты ш  жасоо;
•  балдардын тааны п-билүү иш мердигин активдеш тирген усулдарды  такай  колдонуу, ж азуу, сүйлөө 
кебин ж ана зарыл болгон окуу көндүмдөрүн калыптандыруу;
•  педагогикалык тактты  системалуу түрдө билдирип туруу;
•  кичине ийгилик болсо дагы  аны сыйлоо, ар бир балага тактикалы к өз убагы ндагы  жардам көрсөтүү, 
өз күчүнө иш енүүнү өнүктүрүү.
М үмкүнчүлүгү чектелген балдарды н тааны п-билүү ж ана эм оционалды к чөйрөсүнө коррекциялык 
жакган таасир этүүнүн эф ф ективдүү ыкмалары төмөнкүлөр:
•  оюндук ж агдайлар;
•  дидактикалы к ою ндар, заттарды н түрдүк, белгилик сапаттары м енен байланы ш кан оюндар;
•  баш калар менен байланы ш ы п, сүйлөш үүнү өнүктүрүүгө ш арт түзгөн  ою н -  тренингдери;
•  булчундун түйүлүүсүн ж ан а бүгүлүүсүн, айры кча бет түзүлүш үндөгү, колдун манжаларындагы 
ооруларды басандата турган релаксация ж ана психогимнастика.

Ден соолук м үм күнчүлүгү чектелген балдарга билим берүү ж ан а тарбиялоо тарбиянын жалпы 
программасына таяны ш ы  керек, ош ентсе да анын мазмуну балдарды н түрдүү ж еке ж ана типологиялы к 
талаптарына адаптацияланы ш ы  керек. Бул биздин мектептерде аз таж ры йбаланган , жаңы иш, ош ентсе 
да педагогдун ар бир балага ж ардам  берүү ниети ж еке програм м асы з иш ке аш пайт. О кутуунун ж еке 
программасын түзүүдө мугалим эн алгач атайын адистер менен кы зм атташ уу аркылуу педагогикалык 
изилдөөнү ую ш туруусу зарыл.

Ж уурулуш туруу процесси үй-бүлө менен мектептин аракети коррекциялап окутуу ж ана 
тарбиялоого гана эмес, коомдун мүчөлөрүнүн гумандуу м амилесин калы птанды рууга да багытталыш ы 
керек ж ана баланын өзгөчө билим алуу талаптарын, анын ж аш оосундагы  барды к чөйрөгө конкреттүү 
жардам бе^үүсү зарыл. Э гер класста мүмкүнчүлүгү чектелген бала болсо, педагог биринчи кезекте 
баш ка окуучулар, аларды н ата-энелери менен ал балдарды н өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү, пикир 
алышуунун эреж елери, ж үрүм-туруму, жардам берүү тууралуу аңгем елеш үү ж үргүзүүсү керек.

М угалимдер, окуучулар ж ана аларды н ата-энелери ж уурулуш турууга максаттын өзү катары’ 
карабашы керек, аны биринчи кезекте мүмкүнчүлүк катары, баланы н өнүгүүсү үчүн ж агымдуу ш арт 
түзүү ж олу катары кароо керек. Берилген сунуш тар педагогдорго м үм күнчүлүгү чектелген балдардын 
жалпы билим берүүчү чөйрөгө ж уурулуш уу процесси менен тааны ш ууга, проблемага терец сүңгүп 
кирүүгө, өзгөчө м уктаж ды кка ээ болгон балдарды н билим алуусун, тарбиялануусун ишке ашыруунун 
жолдорун издөөгө ж ардам  берет.

М үмкүнчүлүгү чектелген бала ж аңы бир нерсени билүүгө ум тулууда баш ка балдарга Караганда 
көпчүлүк учурда ж олу болбойт. У  ш уга байланы ш туу бала өз алды нча аракет кылуунун кажети ж ок 
экендигине ынанып калат. О ш ондуктан мүмкүнчүлүгү чектелген баланы н көндүмдөрүн иш жүзүнө 
аш ырыш ы үчүн педагог окуучуларды н аң-сезимине, ж үрүм -турум уна позитивдүү таасир тийгизе 
билиши өтө маанилүү. Бул үчүн педагогдор ж алпы  ж ана атайы н ком петенцияларга ээ болуш у керек:
•  Көмөк көрсөтүүгө даярды к
•  Баланы түш үнө билүү
•  Ы райымдуулук
•  Эмпатия
•  Т олеран п туулук
•  П едагогикалык оптимизм
•  Сылыктык, сы пайы лы к
•  И зилдөөчүлүк
•  У ю ш туруучулук
•  К оммуникативдүүлүк

И нклю зивдик билим берүү эф ф ективдүү болуш у үчүн коомдун, биринчи кезекте мугалимдердин 
көз караш ы өзгөрүш ү зары л. М угалимдин проф ессионалды к ой-ж үгүртүүүсү, анын инсандык 
сапатгарынын деШгээли инклю зивдик билим берүүнү алды га ж ы лды руучу ф актор катары эсептелинет. 
Педагог моралды к ж актан туруктуу, проф ессионалды к ж актан ком петенттүү, ж ан а маданий деШгээли 
жогору болуш у зарыл. И нклю зивдик билим берүүнү иш ке аш ы рууда мугалим окуучуларды гана 
окутпастан, өзү дагы  окуйт, баш кача айтканда эки тараптуу окутуу ж үзөгө аш ат. Д ем ек,мугалимдин 
инсандык сапатгары нан ж ана анын ийкемдүү баш каруусунан, окутулуп ж аткан топтун ичиндеги 
психоэмоционалдык атм осф ера көз каранды. М угалим инклю зивдик билим берүүнү ишке ашырып
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жатып гумандуулукту, ак көШ үлдүүлүктү, чыдамдуулукту, ж ана ӨЗГӨЧӨ билим керектөөлөрү бар 
балдарга сый мамиле көрсөтүүнүн үлгүсү болуш у керек.

А талган процессте педагог окуучулары ны н эм оционалды к ж ана руханий ден-соолугуна 
ж оопкерчиликтүү экендигин унутпай , билим алуу үчүн ж агы м дуу м икроклим атты  түзө билиш и зарыл. 
А нын берген ар бир м аалы м аты  окуучуларды н инсанды к сапаттары на ш ек келтирбей, позитивдүү 
болуш у керек.

И нклю зивдик билим  берүүнүн негизги идеясы -коом бала үчүн эмес, бала коом үчүн, баардык 
балдар окутулат, окутулуш у керек!
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Бершген макета мектепке чейинки курактагы балдардын функцшпык сапаттарынын өнүгү\'сүнө арналган.
Макалада мектепке чейинки курактагы балдарын физикалык сапаттарынын өнугү}'сүнүн методдору 

ыкмстары жана көрсөткүчтөрү каралат.
Негизги сөздөр: физикалык сапаттар, ылдамдык, шамдагайлык, чыдамдуулук, щмтүүлүк. ийилгичтш.

Данная статья посвящена развитию физических качеств у  детей дошкольного возраста. Рассматриваются 
методы, средства, Показатели развития физических качеств дошкольников. •

Ключевые слова: физические качества, быстрота, ловкость, выносливость, сила, гибкость, дошкольник, 
физическое воспитание, образовательные задачи.

This article is devoted to development o f physical qualities in children o f preschool age. The article discusses the 
methods, means, and indicators o f  development ofphysical qualities o f children.

Keywords: physical qualities; speed; agility; endurance; strength; flexibility.

Ф изическое воспитание является основой всестороннего развития ребенка. Ни в каком другом 
возрасте физическое воспитание так  тесно не связано с общ им воспитанием, как первые семь лет. В 
дош кольном детстве у  ребенка заклады ваю тся основы здоровья и долголетия, хорош его физического 
развития и всесторонней двигательной подготовленности.

О рганизованные ф изкультурны е занятия и свободная двигательная деятельность, когда ребенок в 
свободное время играет, прыгает, бегает, улучш аю т обмен вещ еств и деятельность 
сердечнососудистой, ды хательной , нервной систем, укрепляю т опорне-двигательны й аппарат, 
повыш аю т устойчивость ребен ка к заболеваниям. Д вигаясь, ребенок познает мир. Чем больше 
разнообразных движ ений знает ребенок, тем  ш ире возмож ности для развития у него ощ ущений, 
восприятия и других психических процессов, значит, полноценнее осущ ествляется его развитие. 
Поэтому вопрос о ф изическом  воспитании детей дош кольного возраста сохраняет свою  актуальность 
уж е многие года. В процессе ф изического воспитания детей дош кольного возраста необходимо решать 
оздоровительные, воспитательны е и образовательны е задачи.

Образовательные задачи вклю чаю т в себя развитие двигательны х качеств, формирование основны 
двигательных ум ений и навы ков.

В современном мире одной из сам ы х важ ны х задач физического воспитания дош кольника вы ступа- 
развитие у него ф изических качеств, так  как состояние общ ей ф изической подготовленности дете 
зависит о тто го , на сколько у  ни х развиты  основные физические качества и виды  движ ений.

Целью данной работы  является рассмотрение особенностей развития ф изических качеств дете 
дош кольного возраста.

Задача работы: проанализировать средства, методы и показатели развития физических качес 
дошкольников.

М етодами, использованны м и при написании данной работы являю тся: анализ педагогическо 
литературы по теме исследования, обобщ ение, интерпретация литературны х источников.

Основная часть. Ф изические качества —  это различные стороны  двигательны х возможносте 
человека, степень овлаления о пределенны м и двигательны ми способностями. К  физическим качеств
относятся быстрота, сила^ ловк эсть, вы носливость и гибкость.
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