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Квалификацияны жогорулатуу программасы  “Сорос 
Кыргызстан” фондунун каржылоосу менен “Өлкөнүн ке-
лечеги” фонду тарабынан ишке ашырылган  “Квалифи-
кацияны жогорулатуу тутумундагы инклюзивдик билим 
берүү программаларынын мазмунун жана методикасын 
өркүндөтүү аркылуу Инклюзивдик билим берүүнү өнүк-
түрүү” долбоорунун алкагында иштелип чыкты. Про-
грамманын мазмуну үчүн “Өлкөнүн келечеги” фонду жо-
опту жана программанын мазмуну “Сорос-Кыргызстан” 
фондунун пикири деп эсептелбейт.

Программаны иштеп чыккандар:
Дунганова Джамиля Эрнстовна – И.Арабаев атындагы 
КМУнун Педагогика факультетинин атайын педагоги-
ка жана психокоррекция кафедрасынын ага окутуучусу, 
билим берүү жана психология магистри; Кыргыз Респу-
бликасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин Эне 
жана баланы коргоо улуттук борборунун бет-жаак хирур-
гиясы бөлүмүнүн логопеди.

Абдылдабеков Билимбек Абдылдабекович – педагоги-
ка магистри, КР Билим берүү жана илим министрлиги-
нин алдындагы Республикалык педагогикалык кызмат-
керлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра 
даярдоо институтунун педагогика, психология жана со-
циалдык-гуманитардык билим берүү кафедрасынын 
ага окутуучусу, И.Арабаев атындагы КМУнун Педагогика 
факультетинин атайын педагогика жана психокоррек-
ция кафедрасынын окутуучусу, олигофренопедагог  №22 
атайын (жардамчы) мектеп.

Мамбетова Салтанат Сталбековна - Кыргыз Республи-
касынын Билим берүү жана илим министрлигинин мек-
теп, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү 
башкармалыгынын жетектөөчү адиси. 

Бул лицензия үчүнчү жактарга аны авторлордун ысымын мил-
деттүү түрдө шилтеме берүү менен эркин жайылтууга, туунду 
чыгармаларды (котормолорду) түзүүгө, анын ичинде коммер-
циялык максаттарда пайдаланууга да мүмкүндүк берилет. 
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ТҮШҮНДҮРМӨ КАТ

Актуалдуулук
Билим берүү муктаждыктарына карабастан, бардык балдарды жалпы 
билим берүү процессине кошууга багытталган заманбап билим берүү 
парадигмасы билим берүүдөгү, бүтүндөй коомдо дагы баалуулуктар-
ды, мамилелерди, өз ара аракеттенүүнү кайра карап чыгууну талап 
кылат. Билим берүү тутумун модернизациялоонун алкагында инклю-
зивдик билим берүү мамлекеттик артыкчылыктуу милдет катары 
кабыл алынган жана мугалимдин кесиптик ишмердүүлүгүнүн жаңы 
шарттарын аныктайт. Системада болуп жаткан өзгөрүүлөр,  мугалим-
дердин ишмердүүлүгүнө талаптардын жогорулашын, алардын функ-
ционалдык милдеттеринин кеңейишин, кесиптик жактан маанилүү 
жана жеке мүнөздөмөлөрдүн өзгөрүшүн шарттады. 
Демек, Кыргыз Республикасынын инклюзивдик билим берүү Кон-
цепциясынын жана өнүктүүрүү Программасын ишке ашыруунун ушул 
этабында эн биринчи маселе инклюзивдик тажрыйбаны ишке ашыра 
турган билим берүү мекемелеринин жетекчилерин даярдоо. 
Инклюзивдик билим берүү ар кандай муктаждыктарды чечүүдө абдан 
ийкемдүү болуп эсептелинет. Эгерде окутуу эффективдүү жана сапат-
ту болсо, бир гана атайын билим алуу муктаждыктары бар окуучулар-
га пайдалуу болбостон,  бардык билим берүү чөйрөсүнүн катышуучу-
ларына пайдалуу боло алат. Бирок бул үчүн эл аралык жана улуттук  
нормативдик-укуктук базаны,  майыптыгы жана атайын билим алуу 
муктаждыгы бар окуучуларды коомго кошуу процессесине тиешелүү 
компоненттерди билүү шарт:
1. Мамиле 
2. Уюштуруу шарттары 
3. Материалдык-техникалык шарттар
Жаңы билим берүү парадигмасына өтүүдө негизги шарт бул билим 
берүү процессинин бардык катышуучуларынын өзгөрүүгө даярдыгы( 
жетекчилер, мугалимдер, ата –энелер).
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Биздин өлкөдө инклюзивдик билим берүунү ишке ашыруу үчүн си-
стемдик институциалдык өзгөрүүлөр талап кылынат. Тилекке каршы, 
бул өзгөрүүлөр тез ишке ашырылбайт. Бирок эл аралык тажрыйба 
боюнча адамдардын майыптыгы бар адамдарга болгон мамилесинин 
өзгөрүшү эн оор процесс болуп эсептелет.
Максаты – билим берүү мекемелеринин жетекчилеринде төмөнкү 
түшүнүктөрдү калыптандырууга шарт түзүү:
• тоскоолдуксуз билим берүү чөйрөнүн негизги принциптерин, мак-

сатын, механизмдерин терең түшүнүү
• инклюзивдик чөйрөнүн бардык катышуучуларны сапаттуу жана 

жеткиликтүү билим берүү 
Милдеттер: 
1. Инклюзивдик билим берүүнүн нормативдик-укуктук базасы боюн-

ча маалымат берүү
2. Угучуларды заманбап дүйнөдөгү майыптыкты түшүнүүнүн ар кан-

дай моделдери (парадигмалары), майыптыгы бар адамдардын 
“жашоосун нормалдаштыруу” принциби жана кыймыл аракетте-
ги, турмуштук ишмердиктеги жана ден-соолуктагы  чектелөөрдүн 
эл аралык классификациясы (ФЧЭК) жана анын билим берүүдө 
колдонулушу жөнүндө жалпы маалымат берүү;

3. Майыптыгы жана атайын билим алуу муктаждыгы бар балдардын 
категориялары менен тааныштыруу;

4. Инклюзивдик билим берүүнүн негизги аспектилери, анын ичинде 
укуктук база, философия, негизги түшүнүктөр жана принциптер 
менен тааныштыруу.

5. Инклюзивдик билим берүү чойрөсүн тиешелүү атайын шарттар-
дын компоненттери жөнүндө маалымат берүү; 
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Максаттуу аудитория: 
Билим берүү мекемелеринин жетекчилери. 
Программаны өздөштүрүүнүн натыйжасында угуучулар:
Билет:
• майыптуулукту түшүнүү жолдорун, майыптыгы бар адамдын жа-

шоосун “нормалдаштыруу” принцибин,  кыймыл аракеттеги, тур-
муштук ишмердиктеги жана ден-соолуктагы  чектелөөрдүн эл 
аралык классификациясын (ФЧЭК) максаттарын компонентерин 
(домен) жана аны билим берүүдө колдонуунун маанисин; Майы-
пыгы бар адамдардын  укуктары жөнүндө БУУнун Конвенциясын; 

• майыптыгы жана атайын билим алуу муктаждыгы бар балдардын-
категориялары

• «инклюзия» жана инклюзивдик билим берүүнүн маңызын, негиз-
ги идеялары жана принциптерин;

• билим берүү тармагындагы нормативдик укутук базаны(Инклю-
зивдик билим берүү боюнча Эл аралык жана улуттук норматив-
дик-укуктук ченемдерди );

• инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн тиешелүү атайын шарттар-
дын компоненттерин,;

Колдоно билет: 
• инклюзиянын идеяларды жайылтуу, инклюзивдик билим берүүнү 

ишке ашыруу зарылдыгын;
• билим алууда атайын муктаждыктары жана майыптыгы бар бал-

дарды коомго кошууда келип чыккан тоскоолдуктарга туруштук 
берүү жана стериотиптерге каршы туруу;

• бардык окуучулар үчүн инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү, 
анын ичинде майыптыгы жана билим алууда атайын муктаждык-
тары бар окуучулар үчүн;

• майыптыгы жана билим алууда атайын муктаждыктары бар окуу-
чуларга педагогикалык толеранттуулукту көрсөтүү;
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• билим берүү мекемелеринде ар башка даражадагы ар кандай ка-
тегориядагы окуучуларды ийгиликтүү коомго кошуу үчүн шарттар-
ды түзүү.

• инклюзивдик билим берүүгө тиешелүү терминдерди, түшүнүк-
төрдү туура колдонуу

• майыптыгы жана атайын билим алуу муктаждыгы бар балдар-
га толеранттуу жана эмпатиялык мамилени сактоо менен билим 
берүү процессинин бардык катышуучуларынын (жетекчи, муга-
лимдер, ата -энелер) ортосунда позитивдүү өз ара аракеттенүү 
көндүмдөрү;



Квалификацияны жогорулатуу программасы

9

ОКУУ-ТЕМАТИКАЛЫК ПЛАН

№ Теманын аталышы ЛК ПР
Жалпы 

ауд.
саат

Инклюзивдик билим берүүнүн негизги аспектилери 
1 Инклюзивдик билим берүүнүн 

концептуалдык-укуктук негиздери 
2

2 Майыптыгы  жана атайын билим 
алуу муктаждыктары бар балдар.

2

3 Инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн  
уюштуруу талаптары

1

4 Кайтарым байланыш. Талкуу
Сурамжылоо анкетасы  
Курсту жыйынтыктоо

1

Жалпы: 5 1 6
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ПРОГРАММАНЫН КӨЛӨМҮ ЖАНА ОКУУ 
ИШТЕРИНИН ТҮРЛӨРҮ РАБОТЫ

Курс 6 сааттык окуу убактысына эсептелген.
Окуу процессин уюштуруунун негизги формалары: лекциялар, се-
минарлар, угуучулардын өз алдынча иштери. Лекциялардын жана 
практикалык сабактардын жүрүшүндө окутуунун активдүү жана инте-
рактивдүү формалары, ошондой эле окуу методдору колдонулат ( дис-
куссиялар, чакан топтордо иштөө ж.б.).
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ПРОГРАММАНЫН МАЗМУНУ

Инклюзивдик билим берүүнүн негизги аспектилери

Тема 1. Инклюзивдик билим берүүнүн концептуалдык-укуктук 
негиздери.
Максаты: угуучуларды  заманбап дүйнөдөгү майыптуулукту түшүнүүнүн 
ар кандай моделдери (парадигмалары), социалдык моделдин негизги 
түшүнүгүн - майыптыгы бар адамдын жашоосун “нормалдаштыруу”  
концепциясы, БУУнун майыптыгы бар адамдардын укуктары конвен-
циясы менен тааныштыруу.
Негизги түшүнүктөр: майыптык, майыптуулукту түшүнүү моделдери 
(парадигмалары), диний, медициналык, социалдык, маданий модель, 
жашоону “нормалдаштыруу”, БУУнун Майыптардын укуктары жөнүндө 
конвенциясы, татыктуу жашоого болгон укук.
Кыскача мазмуну: Бул темада Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сак-
тоо уюмунун (ДССУ, БУУ) аныктамасына шилтеме берүү менен “май-
ыптык” түшүнүгүн ачып берилет. Майыптыкты жана инклюзияны 
түшүнүүнүн социалдык модели негизделген, коомдун тарыхый өнүгүү 
процессинде “майыптыкты” түшүнүүүнүн ар кандай жолдорун жана 
ошондой эле майыптыгы бар адамдын жашоосун “нормалдаштыруу” 
принциптери (концепциясы) сунушталат. Мындан тышкары, угуучу-
лардын БУУнун майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө кон-
венциясы, майыптыгы бар адамдардын татыктуу жашоого болгон 
кеппилдиги белгиленген жана аны ратификациялоо жөнүндө Кыргыз 
Республикасынын Президенти 2019-жылдын 14-мартында кол кой-
гон мыйзам менен танышуу сунушталат. 
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Тема 2. Майыптыгы  жана атайын билим алуу муктаждыктары бар 
балдар.
Максаты: угуучуларды  майыптыгы жана атайын билим алуу муктаж-
дыктары бар балдардын категориялары  менен тааныштыруу.
Негизги түшүнүктөр: өнүгүүнүн бузулушу, психофизикалык өнүгүсүн-
дө бузулуулары бар балдардын категориясы, угуусу начар балдар, 
көрүүсү начар балдар, сүйлөө кеби бузулган балдар, интеллектуалдык 
бузулуулары бар балдар, психикалык жактан артта калган балдар, та-
яныч-кыймыл аппараты бузулган балдар, эмоционалдык-эрк сфера-
сы бузулган балдар, комплекстүү бузулуулары бар балдар.
Кыскача мазмуну: бул темада майыптыгы жана атайын билим алуу 
муктаждыктары бар балдардын категориясы жана классификациясы 
каралат. Терминдерди туура колдонуу жана атайын билим алуу мук-
таждыктары бар балдар менен иштөө боюнча негизги принциптер 
сунушталат. 

Тема 3. Инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн  уюштуруу талаптары 
Максаты: угуучуларды атайын билим алуу муктаждыктары бар бал-
дарга билим берүүнүн негизги жолдору жана шарттары менен таа-
ныштыруу.   
Негизги түшүнүктөр: инклюзия, атайын билим алуу муктаждыктары, 
атайын били берүү шарттары, Окутуунун Универсалдык дизайны, Диф-
ферецацияланган ыкма, мультимодалдык ыкма, писихологиялык-пе-
дагогикалык коштоо кызматы, жекече окутуу планы.
Кыскача мазмуну: бул темада инклюзивдик чөйрөнүү уюштурууга та-
лап боло турган методикалык шарттар жана атайын билим алуу мук-
таждыктары бар коомго кошуудагы компоненттер: мамиле, уюштуруу 
шарттары, кадрлар менен камсыздоо, материалдык-техникалык база 
тууралу маалымат берилет.  
• Кайтарым байланыш. Талкуу
• Сурамжылоо анкетасы  
• Курсту жыйынтыктоо
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