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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. 



Квалификацияны жогорулатуу программасы

5

ТҮШҮНДҮРМӨ КАТ

Актуалдуулук
Билим берүү муктаждыктарына карабастан, бардык балдарды жал-
пы билим берүү процессине киргизүүгө багытталган заманбап билим 
берүү парадигмасы билим берүүдөгү, бүтүндөй коомдо дагы баалуу-
луктарды, мамилелерди, өз ара аракеттенүүнү кайра карап чыгууну 
талап кылат. 
Инклюзивдик билим берүү менен камсыз кылуу, мамлекеттин билим 
берүү саясатын жүзөгө ашыруунун артыкчылыктуу багыты катары 
аныкталат, ал Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан кол ко-
юлган “2019-2023-жылдарга карата Инклюзивдик билим берүүнү 
өнүктүрүүнүн Концепциясында” бекитилген. ( 19-июнь, 2019-жыл)
“Концепцияны ишке ашыруунун биринчи кезектеги милдети - ка-
дрларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу тутумуна 
керектүү педагогикалык билимди, көндүмдөрдү жана технология-
ларды киргизүү” деп Концепцияда аныкталат. Педагогикалык ка-
дрларды даярдоо - инклюзивдик билим берүүдө сапаттуу билим 
берүүнү уюштуруунун актуалдуу маселелеринин бири. Билим берүү 
тутумундагы жаңылануу мугалимдердин кесиптик даярдыгынын дең-
гээлине, анын ичинде кесиптик жана социалдык-коммуникативдик 
компетенттүүлүккө талаптардын өзгөрүшүнө жана алардын функци-
оналдык милдеттеринин жогорулашына алып келди. Инклюзия жана 
инклюзивдик билим берүү принциптерин ийгиликтүү ишке ашыруу-
нун, аларды педагогикалык практикада жүзөгө ашыруунун негизги 
субъектиси мугалим болуп саналат. Бүгүнкү күндө негизги көйгөй 
-  мугалимдердин майыптыгы жана атайын билим алуу муктаждыгы 
бар балдарды жалпы бимлим берүү мектептерине кошууга  кесиптик 
жана инсандык жактан даярдыгы жоктугу.
Жогорудагы себептерге байланыштуу, мугалимдердин инклюзивдик 
билим берүү мейкиндигиндеги кесиптик маселелерди чечүүгө жөн-
дөмдүүлүгүн жана даярдыгын калыптандыруу зарылчылыгы келип 
чыкты. Мугалимдин даярдыгы академиялык, социалдык, жеке жана 
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кесиптик компетенттүүлүктү калыптандырууну, ошондой эле инклюзив-
дик билим берүү мейкиндигиндеги бардык катышуучулар үчүн билим 
берүү натыйжаларынын сапатын камсыз кылууга багытталган милдет-
тердин тереңдигин түшүнүүнү жана тутумдаштырууну болжолдойт.
Демек, инклюзивдик билим берүүнү колдогон, балдардын жекече 
билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен мамили түзүп, аларды 
коомго кошууга даяр болгон педагогикалык кадрларды даярдоо – бул 
мамлекеттик деңгээлдеги талап.
Ал эми бул талапты жогорку окуу жайлар жана квалификацияны жо-
горулатуу жана кайра даярдоо институттары аткарууга милдеттүү.  
Квалификацияны жогорулатуунун базалык курсунун  максаты – муга-
лимдердин майыптуулугу  жана атайын билим алуу муктаждыктары  
бар балдар менен бирдиктүү инклюзивдик билим берүү мейкинди-
гинде иштөөгө даярдыгын калыптандыруу (психологиялык, когнитив-
дик, баалуулук-мотивациялык, коммуникативдик-активдүүлүк ж.б.). 
Милдеттер:
1. Угуучуларды заманбап дүйнөдөгү майыптыкты түшүнүүнүн ар кан-

дай моделдери (парадигмалары), майыптыгы бар адамдардын 
“жашоосун нормалдаштыруу” принциби менен тааныштыруу;

2. Кыймыл аракеттеги, турмуштук ишмердиктеги жана ден-соолукта-
гы  чектелөөрдүн эл аралык классификациясы (ФЧЭК) жана анын 
билим берүүдө колдонулушу жөнүндө жалпы маалымат берүү;

3. Балдардын өнүгүүсүндөгү бузулуулардын себептери жана түрлөрү 
менен тааныштыруу, психофизикалык өнүгүүсүндө ар кандай бу-
зулуулары бар балдардын психологиялык-педагогикалык өз-
гөчөлүктөрүн көрсөтүү;

4. Мугалимдерди инклюзивдик билим берүүнүн негизги аспекти-
лери, анын ичинде укуктук база, философия, негизги түшүнүктөр 
жана принциптер менен тааныштыруу.

5. Мугалимдерди инклюзивдик өз ара аракеттенүүгө (мамиле түзүү-
гө) даярдоо (майыптыгы  же атайын билим алуу муктаждыктары 
бар окуучулар менен мамиле түзүү).
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Максаттуу аудитория: 
Билим берүү кызматкерлери. 
Аттестациянын формалары жана баалоо материалдары
Баяндаманы баалоо үчүн болжолдуу критерийлери 
Курстун угуучусу  баяндаманын  темасын өз алдынча тандай алат, би-
рок ал тегерек столдун темасы менен байланышта болушу керек.
Баяндаманын түзүмү төмөнкүлөрдөн турат:
• кириш сөз;
• негизги бөлүгү;
• корутунду.
Баалоо төмөнкүлөрдү эске алат:

а) баяндаманын жалпы мүнөздөмөсүндө (3 баллга чейин):
• изилдөө көйгөйүнүн актуалдуулугу;
• максаттарды, милдеттерди, изилдөө методдорун киргизүүдө ча-

гылдыруу;
• материалдын илимий презентациясы;
• изилдөө темасы боюнча бир нече ыкмалардын, түшүнүктөрдүн 

сүрөттөлүшү;
• материалды сунуштоонун логикалык ырааттуулугу;
• изилденип жаткан көйгөй боюнча ар кандай илимий булактарды 

колдонуу;
• маселелерди чагылдырууда, анын  толуктугу;
• терминдерди жана сөздөрдү так жана туура колдонуу.
б) иштин негизги натыйжаларын талдоодо (3 баллга чейин):
• тыянактар изилдөөнүн темасына, максатына жана милдеттерине 

шайкеш келет;
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• авторлордун позицияларындагы жалпылыкты жана айырмачылы-
ктарды, ар кандай көз караштарга карата сынчыл ой жүгүртүүнүн, 
түшүнүктөрдүн позициясын, алардын позициясын аргументтөөнү 
белгилөө;

• корутундулардын жана сунуштардын негиздүүлүгүнүн далили.
в) жумуштун сапаты (2 баллга чейин):
• колдонулган адабияттардын тизмесинин тууралыгы;
• иштин долбоорлоо талаптарына шайкештиги;
• материалды презентациялоонун сабаттуулугу.
г) иштин көз карандысыздыгы жана кылдаттыгы, изилдөө жөн-
дөмдөрүнө ээ болуу деңгээли, илимий булактар, баштапкы булактар 
менен иштөө жөндөмү ж.б.
(2 баллга чейин).
Баалоо шкаласы:

9-10 балл - мыкты,
7-8 балл - жакшы,
5-6 балл - канааттандырарлык,
5 баллдан аз - канааттандырарлык эмес. 
Окутуунун натыйжаларына коюлган талаптар
Программа “ПЕДАГОГИКА” 550700 (бакалавр даражасы) багыты бо-
юнча Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрли-
гинин 2015 жылдын 15-сентябрындагы  №1179/1 буйругу менен беки-
тилген  Жогорку кесиптик билим берүүнүн Мамлекеттик Билим берүү 
Стандартына ылайык түзүлгөн  жана төмөнкү компетенцияларды ка-
лыптандырууну камтыйт:
• өз алдынча же жетекчилик астында илимий-изилдөө иш-чарала-

рын жүргүзүүгө, изилдөө планын иштеп чыгууга жана түзөтүүгө, 
топтолгон маалыматтарды талдоого жана чечмелөөгө жөндөмдүү 
(ЖК-4);
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• маалыматты кабыл алууга, жалпылоого жана анализдөөгө, максат 
коюуга жана ага жетүү жолдорун тандоого жөндөмдүү (ЖК -5);

• үзгүлтүксүз өнүгүүгө жана билим алууга даяр (ЖК -6);
• мектеп коомчулугунун деңгээлинде толеранттуу инсан аралык 

жана кесиптик мамилелерди  курууга жөндөмдүү (СЖK-1);
• өзүнүн күчтүү жана алсыз жактарын сын көз менен баалай алат, 

келип чыккан кыйынчылыктарды жоюуга  жөндөмдүү (СЖK -4);
• кесиптик маселелерди чечүүдө психологиялык-педагогикалык 

компетенттүүлүктү колдонууга даяр жана кесиптик ишмердүүлүктө 
педагогикалык изилдөөлөрдүн натыйжаларын колдоно алат (ПК-1);

• методикалык маселелерди чечүү методдоруна ээ (моделдер, ме-
тоддор, технологиялар жана окутуу методдору) жана билим сапа-
тын баалоо технологияларын колдоно алат (ПК -2);

• туруктуу өнүгүү үчүн багытталган билим берүү жана билим 
берүүнүн  инсанга багытталган принциптерине ылайык билим 
берүү процесси үчүн оптималдуу шарттарды түзө алат (сергек жа-
шоо мүнөзү, жаратылышты сактоо жана жаратылыш ресурста-
рын сарамжалдуу пайдалануу, энергияны үнөмдөө, маданий ар 
түрдүүлүк, гендер, инклюзия ж.б.). (ПК -3);

• окуу-тарбия процессинин сапатын камсыз кылуу үчүн окуучулар-
дын жетишкендиктерин аныктоонун заманбап диагностикалык 
методдорун жана технологияларын, ыкмаларын колдонууга даяр 
(ПК -10);

• окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүн жана жеке өзгөчө муктаждык-
тарын эске алуу менен мамиле түзө билүү (ПК -12);

• билим алууда кыйынчылыктары бар окуучуларды  (билимге алуу-
да атайын  муктаждыктары бар балдарды) интеграциялоого жөн-
дөмдүү(ПК -18);

• мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды интеграциялоого жана баштал-
гыч мектепте инклюзивдик билим берүүнү ишке ашырууга жөн-
дөмдүү (ЖК-27);
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• социалдык жана эмоционалдык өнүгүүдө ар бир баланын муктаж-
дыктарын эске алуу менен, алардын күчтүү жана алсыз жактарына 
таянып, балдар менен жекече мамиле түзө алат (ПК -25);

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; 

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

• өнүгүүнүн бузулушунун себептери, ар кандай категориядагы бал-
дардын психофизикалык  өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрүн;

• социалдык-педагогикалык толеранттуулуктун, эмпатиянын жана 
анын компоненттеринин маңызын;

• майыптыгы бар адамдар менен өз ара мамиле түзүү  эрежелерин.
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;

• билим берүү мекемелеринде ар башка дражадагы ар кандай кате-
гориядагы окуучуларды ийгиликтүү коомго кошуу үчүн шарттарды 
түзүү.



Квалификацияны жогорулатуу программасы

11

• инклюзивдүү өз ара мамиле түзүү иш аракеттерин уюштуруу;
• билим берүү процессинин ар кандай катышуучулары менен 

инклюзивдүү өз ара мамиле түзүү иш аракеттери кырдаалдарын-
да педагогикалык мамиле түзүү  технологияларын жана коммуни-
кативдик техникасын туура  колдонуу;

• берилген билим чөйрөсүнүн категориялары жана түшүнүктөрү;
• жалпы билим берүү мейкиндигинде майыптыгы жана билим алуу-

да атайын муктаждыктары бар окуучуларды адаптациялоонун ар 
кандай формаларын, ыкмаларын,  ишке ашыруу көндүмдөрүн;

• педагогикалык баарлашуунун ыкмалары жана негизги коммуни-
кативдик  ыкмаларын;

• майыптыгы жана билим алууда атайын муктаждыктары бар окуу-
чуларга  карата толеранттуу жана эмпатикалык мамилени сактоо 
менен педагогикалык байланышты түзүү көндүмдөрү;
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ОКУУ-ТЕМАТИКАЛЫК ПЛАН

№ Теманын аталышы ЛК ПР
жалпы 

ауд.
саат

1 БЛОК
Майыптуулукту түшүнүүнүн заманбап 
жолдору жана билим алууда атайын 

муктаждыктары бар балдардын билим 
алуусу.

8 2 10

1 Заманбап дүйнөдөгү майыптыкты 
түшүнүү жолдору. "Майыптыгы 
бар адамдардын жашоосун “ 
нормалдаштыруу"  концепциясы.

2 1

2 Кыймыл аракеттеги, турмуштук 
ишмердиктеги жана ден-
соолуктагы  чектелөөрдүн эл аралык 
классификациясы (ФЧЭК) жана 
анын билим берүүдө колдонуу

2

3 Инклюзивдик билим берүүнүн 
маңызы, тарыхнамасы, негизги 
идеялары, максаты, милдеттери, 
принциптери жана деңгээлдери.

2

4 Кыргыз Республикасында 
инклюзивдик билим берүүнү 
өнүктүрүү Концепциясы жана 
программасы

2 1

2 БЛОК
Психофизикалык өнүгүүсүндө өзгөчөлүгү  

бар балдардын жалпы мүнөздөмөсү
20 12 32

5 Психофизикалык өнүгүүнүн 
бузулушунун себептери.

2 1
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6 Угуусу начар балдар. Угуунун 
начарлашынын себептери жана 
белгилери, психологиялык-
педагогикалык мүнөздөмөлөрү.

2 1

7 Көрүүсү начар балдар.  Көрүүнүн 
бузулушунун себептери жана 
белгилери, психологиялык-
педагогикалык мүнөздөмөлөрү.

2 1

8 Интеллектуалдык  бузулуулары бар 
балдар жана алардын  себептери, 
психологиялык-педагогикалык 
мүнөздөмөлөрү.

2 2

9 Сүйлөө кебинин бузулуулары 
бар балдар, сүйлөө бузулушунун 
себептери, сүйлөө кеби бузулган 
балдардын психологиялык-
педагогикалык мүнөздөмөлөрү.

2 2

10 Таяныч кыймыл аппараты 
бузулган балдар, бузулушунун 
себептери, түрлөрү, психологиялык-
педагогикалык мүнөздөмөлөрү.

2 1

11 Комплекстүү бузулуулары бар 
балдар (акыл-эси кем угуусу жана 
көрүүсү начар ж.б.), себептери, 
психологиялык-педагогикалык 
мүнөздөмөлөрү.

2 1

12 Эмоциялык эрктик бузулуулары бар 
балдар жана Аутизм спектринин 
бузулушу бар балдар. Себептери, 
белгилери, психологиялык-
педагогикалык мүнөздөмөлөрү.

2 1
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13 Билим алууда атайын 
муктаждыктары бар балдар 
үчүн окутуу технологиялары 
Инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн 
уюштурууга талаптар.
Окутуунун универсалдуу 
дизайны. Адаптацияланган окуу 
программасы. 
 Жеке окутуу планы (ИПО, ИУП).
Билим алууда атайын муктаждыгы 
бар балдарды окутууда 
дифференциалдаштырылган ыкма.

4 2

3 БЛОК
Инклюзивдик билим берүүдө мугалимдин 

орду
12 8 20

14 Инклюзивдик билим берүүдө 
мугалимдин жеке жана кесиптик 
компетенттүүлүктөрү. Социалдык-
педагогикалык толеранттуулук. 
Түшүнүк, компоненттер.

4 2

15 Эмпатия, мүнөздөмө. Окутууда 
эмпатиянын ролу. Инклюзивдик өз 
ара аракеттенүүнүн шарттары.

2 2

16  Мугалимдин кесиптик 
ишмердигиндеги коммуникативдик 
көндүмдүн мааниси.  Коммуникация 
түрлөрү.

2 2

17 Инклюзивдүү өз ара аракеттенүүгө 
даярдануу. Инклюзивдүү өз 
ара аракеттенүү феномени. 
"Экстрабилдүүлүк" түшүнүгү. 
Инклюзивдүү өз ара аракеттенүүнүн 
шарттары.

4 2
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4 БЛОК
Аттестация 2 8 10

18 "Инклюзивдик билим берүүдөгү 
мугалим: кесиптик өнүгүүнүн 
көйгөйлөрү жана келечеги" 
темасында тегерек стол.

2 4

19 Тестирлөө 2
20 Анкета.  (Пост тест) Курсту 

жыйынтыктап жатып
2

Жалпы: 42 30 72
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ПРОГРАММАНЫН КӨЛӨМҮ ЖАНА ОКУУ 
ИШТЕРИНИН ТҮРЛӨРҮ

Курс 72 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 (тре-
нингдер, дискуссиялар, чакан топтордо иштөө ж.б.).
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ПРОГРАММАНЫН МАЗМУНУ

1 БЛОК
Майыптуулукту түшүнүүнүн заманбап ыкмалары жана билим 
алууда атайын муктаждыктары бар балдардын билим алуусу.

Тема 1. Заманбап дүйнөдөгү майыптыкты түшүнүү жолдору. 
Майыптыгы бар адамдардын жашоосун “ нормалдаштыруу”  
концепциясы.
Максаты: угуучуларды заманбап дүйнөдөгү майыптуулукту түшүнүүнүн 
ар кандай моделдери (парадигмалары), социалдык моделдин негизги 
түшүнүгүн - майыптардын жашоосун “нормалдаштыруу”  концепция-
сы, БУУнун майыптыгы бар адамдардын укуктары конвенциясы ме-
нен 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. Кыймыл аракеттеги, турмуштук ишмердиктеги жана ден-
соолуктагы  чектелөөрдүн эл аралык классификациясы (ФЧЭК) жана 
анын билим берүүдө колдонуу
Максаты: угуучуларды  кыймыл аракеттеги, турмуштук ишмердикте-
ги жана ден-соолуктагы  чектелөөрдүн эл аралык классификациясы 
(ФЧЭК) жана анын билим берүүдө колдонуунун мааниси менен таа-
ныштыруу.
Негизги түшүнүктөр: Кыймыл аракеттеги, турмуштук ишмердикте-
ги жана ден-соолуктагы  чектелөөрдүн эл аралык классификациясы 
(ФЧЭК), Оорулардын эл аралык классификациясы (ОЭК-10 ДССУ та-
рабынан каралып чыккан), домен (компонент), ишмердиктеги жана 
ден-соолуктагы  чектелөөрдүн  модели, организмдин функциялары, 
организм структуралары, ишмердүүлүк жана катышуу, курчап турган 
факторлор.
Кыскача мазмуну: Бул тема Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 
(ФЧЭК, ДССУ) тарабынан иштелип чыккан Кыймыл аракеттеги, тур-
муштук ишмердиктеги жана ден-соолуктагы  чектелөөрдүн эл аралык 
классификациясы,  анын максаттары, компоненттери (домендери) 
жана оорулардын эл аралык классификациясы (ОЭК) менен салышты-
руу жөнүндө маалымат берилет. Эки классификацияны комплекстүү 
колдонууну, диагноз коюу үчүн гана эмес, ошондой эле майыптыгы бар 
адамдын мүмкүн болушунча көзкарандысыз жашоосу үчүн.  Майыпты-
ктагы ар кандай өзгөчөлүктөрдүн түрлөрү каралат; ар кандай типтеги 
өзгөчөлүктөр үчүн айлана-чөйрөнү адаптациялоо мисалдары.

Тема 3. Инклюзивдик билим берүүнүн маңызы, тарыхы, негизги идея-
лары, максаты, милдеттери, принциптери жана деңгээлдери.
Максаты: угуучуларды  инклюзивдик билим берүүнүн негизги аспек-
тилери, анын ичинде укуктук база, философия, негизги түшүнүктөр 
жана принциптер менен тааныштыруу.
Негизги түшүнүктөр: инклюзия, инклюзивдик билим берүү, майып-
тык, ден-соолуктун мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелиши, атайын билим 
алуу муктаждыктары, жеткиликтүү билим берүү чөйрөсү, бирге билим 
алуу укугу.
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Кыскача мазмуну: бул тема Кыргызстандын жана чет өлкөлөрдүн та-
рыхый аспектисинде  инклюзивдик билим берүүнүн калыптануусу ка-
ралат жана ошондой эле, инклюзивдик билим берүүнү калыптануусунун 
укуктук негиздерин талданат. Инклюзивдик билим берүүнүн негизги 
түшүнүктөрү жана принциптери каралат. Инклюзивдик билим берүүнүн 
эволюциялык өнүгүүсүн тарыхый талдоонун негизинде, бул иш-чара 
чет өлкөлөрдө  кыйла узак тарыхы жана оң практикалык тажрыйбасы 
бар экендигин белгилей кетүү керек, ошол эле учурда Кыргызстанда 
атайын билим алуу муктаждыктары жана майыптыгы бар балдарды  
окутууда инклюзивдик билим берүү тажрыйбасы калыптануунун алгач-
кы этаптарында экенин баса белгилей кетишибиз керек.

Тема  4.  2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында Инклюзивдик 
билим берүүнү өнүктүрүүнүн Концепциясынын жана Программасынын 
негизги жоболору менен тааныштыруу. 
Максаты: 2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында Инклюзив-
дик билим берүүнү өнүктүрүүнүн Концепциясынын жана Программа-
сынын негизги жоболору менен тааныштыруу.
Негизги түшүнүктөр: концепция, билим алуу укугу, билим берүү сая-
саты, инклюзивдик билим берүү, мүмкүнчүлүгү чектелгендик, атайын 
билим алуу муктаждыктары, атайын билим алуу шарттары, психоло-
гиялык- медициналык жана педагогикалык колдоо.
Кыскача мазмуну: бул темада Кыргыз Республикасынын Өкмөтү та-
рабынан 2019-жылдын 19-июнунда кол коюлган, 2019-2023-жылдарга 
Кыргыз Республикасында Инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүүнүн 
концепциясы жана программасы талкууланат. Бул документ угуучу-
лардын билим деңгээлин жогорулатууда, көп түрдүүлүккө ачык, эффек-
тивдүү жана тең укуктуу билим берүү системасын түзүүгө жана ошондой 
эле жаңы жана заманбап  маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгүн жого-
рулатууга багытталган биринчи фундаменталдуу документ болуп сана-
лат. Концепцияда инклюзивдик билим берүү мамлекеттик билим берүү 
саясатын ишке ашыруунун артыкчылыктуу багыты катары аныкталган. 
Концепцияны ишке ашыруунун негизги түшүнүктөрү жана аныктама-
лары, максаттары, милдеттери жана этаптары, инклюзивдик билим 
берүүнүн баалуулуктары жана принциптери, ошондой эле инклюзив-
дик билим берүүнү өнүктүрүү чөйрөсү жана шарттары каралат.



Инклюзивдик билим берүүдө мугалимдин орду

20

2 БЛОК
Психофизикалык өнүгүүсүндө өзгөчөлүгү  бар балдардын жалпы 
мүнөздөмөсү

Тема  5. Психофизикалык өнүгүүнүн бузулушунун себептери. 
Максаты: угуучуларды  балдардын психофизикалык өнүгүүсүндөгү бу-
зулуулардын мүмкүн болгон себептери, бул процессти аныктоочу фак-
торлор, ошондой эле психофизикалык өнүгүүнүн бузулушунун класси-
фикациясы менен тааныштыруу.
Негизги түшүнүктөр: нормативдик өнүгүү, өнүгүүнүн бузулушу, эндо-
гендик (ички), экзогендик (тышкы) себептер, биологиялык, патоген-
дик, социалдык-психологиялык чөйрөнүн таасири, социалдык жана 
биологиялык факторлор, психофизикалык өнүгүүсү бузулган балдар-
дын категориялары.
Кыскача мазмуну: бул тема “нормативдик” өнүгүүнүн түшүнүгүн жана 
мыйзам ченемдүүлүктөрүн жана өнүгүүдөгү бузууларды (четтөөлөрдү), 
өнүгүүнүн негизги себептерин (эндогендик жана экзогендик) бузуу-
ларды, баланын организмине патогендик (зыяндуу) таасир этүүчү 
факторлорду талкуулайт, психофизикалык өнүгүүдөгү бузулууларды 
классификациялоо, ошондой эле өнүгүүдөгү мүмкүнчүлүгү чектелген 
балдардын негизги категориялары (өзгөчөлүктөрү).

Тема 6.  Угуусу начар балдар (дүлөй,  угуусу начар), угуунун 
начарлашынын себептери жана белгилери, психологиялык-
педагогикалык мүнөздөмөлөрү.
Максаты: угуучуларды угуусу начар балдардын психофизикалык өнү-
гүүсүнүн өзгөчөлүктөрү менен, угуусу начар балдарга заманбап жар-
дам көрсөтүү тутуму менен тааныштыруу.
Негизги түшүнүктөр: угуу кабыл алуусу, дүлөйлөр, начар уккандар, 
компенсация, угуу даражасынын начарлашы, жаңсоо тили, дактило-
логия, эриндерден окуу, кохлеардык имплантация.
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Кыскача мазмуну: бул темада төмөндөгү схема боюнча угуу мүмкүн-
чүлүгү чектелген балдардын өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү талкууланат: 
угуунун начарлашынын себептери, угуусу начар балдардын класси-
фикациясы, угуусу начар балдардын психологиялык-педагогикалык 
өзгөчөлүктөрү, окутуунун өзгөчөлүктөрү жана атайын билим берүү ту-
тумундагы балдарды тарбиялоо.

Тема 7.  Көзү начар көргөн балдар (азиз, көрүүсү начарлагандар), 
көрүүнүн бузулушунун себептери жана белгилери, психологиялык-
педагогикалык мүнөздөмөлөрү.
Максаты: угуучуларды көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын пси-
хофизикалык өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү, көрүүсү начар балдарга за-
манбап жардам берүү тутуму менен тааныштыруу.
Негизги түшүнүктөр: визуалдык кабылдоо, көзү көрүнбөгөн (азиз), 
начар көргөн, компенсатордук, Брайльдын рельеф-чекит шрифти, 
калдык көрүү. 
Кыскача мазмуну: бул тема көрүү схемасы бузулган балдардын өнүгүү 
өзгөчөлүктөрүн төмөнкү схемада талкуулайт: көрүүнүн начарлашынын 
себептери, көрүүсү начар балдардын классификациясы, балдардын 
психологиялык-педагогикалык мүнөздөмөлөрү, атайын билим берүү 
тутумундагы балдарды тарбиялоодогу өзгөчөлүктөр.

Тема  8. Интеллектуалдык бузулуулары бар балдар (акыл-эси кем, 
акыл-эси артта калган), интеллектуалдык бузулуулардын себептери, 
психологиялык-педагогикалык мүнөздөмөлөр.
Максаты: угуучуларды интеллектуалдык (акыл-эс) бузулуулары бар 
балдардын психофизикалык өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү, интеллек-
туалдык (акыл-эс) бузулуулары бар балдарга заманбап жардам көр-
сөтүү тутуму менен тааныштыруу.
Негизги түшүнүктөр: интеллектуалдык (акыл-эс) өнүгүү,
Кыскача мазмуну: бул темада төмөнкүдөй схема боюнча интеллек-
туалдык (акыл-эс) бузулуулары бар балдардын өнүгүү өзгөчөлүктөрү 
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талкууланат: интеллектуалдык (акыл-эс) бузулууларынын себепте-
ри, интеллектуалдык (акыл-эс) бузулуулары бар балдарды класси-
фикациялоо: интеллектуалдык (акыл-эс) бузулуулары бар балдар, 
психикалык өнүгүүсү артта калган балдар (психологиялык өнүгүүнүн 
бузулушу); интеллектуалдык (акыл-эс) бузулуулары бар балдардын 
психикалык-педагогикалык өзгөчөлүктөрү (акыл-эси кем); психика-
лык өнүгүүсү артта калган балдардын психологиялык-педагогикалык 
өзгөчөлүктөрү; атайын билим берүү тутумундагы балдарды окутуунун 
жана тарбиялоонун өзгөчөлүгү.

Тема 9. Сүйлөө кебинин  бузулуулары бар балдар, сүйлөө кебинин  
бузулушунун себептери, сүйлөө кеби бузулган балдардын 
психологиялык-педагогикалык мүнөздөмөлөрү.
Максаты: угуучуларды сүйлөө кебинин бузулуулары бар балдардын 
психофизикалык өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү, сүйлөө бузулуулары бар 
балдарга заманбап жардам берүү тутуму менен тааныштыруу.
Негизги түшүнүктөр: сүйлөө - оозеки, жазуу жүзүндө (окуу, жазуу), 
тил, байланыш, сүйлөөнүн бузулушу, үндүн туура айтылышы, фонема-
тикалык кабыл алуу, лексикалык жана грамматикалык түзүлүш, фра-
залык сүйлөө, ырааттуу сүйлөө.
Кыскача мазмуну: бул темада төмөнкүдөй схема боюнча сүйлөө ке-
бинде бузулуулары  бар балдардын өнүгүү өзгөчөлүктөрү талкууланат: 
сүйлөө кебинин бузулушунун себептери, сүйлөө кебинин бузулуусу бар 
балдардын классификациясы, сүйлөө кебинин бузулусу бар балдардын 
психологиялык-педагогикалык өзгөчөлүктөрү, окутуунун өзгөчөлүктөрү 
жана атайын билим берүү тутумундагы балдарды тарбиялоо.

Тема 10. Таяныч кыймыл аппараты бузулган балдар, бузулушунун 
себептери, түрлөрү, психологиялык-педагогикалык мүнөздөмөлөрү.
Максаты: угуучуларды таяныч-кыймыл аппаратынын бузулуулары 
бар балдардын психофизикалык өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү, кыймыл-
аракети бузулган балдарга заманбап жардам берүү тутуму менен 
тааныштыруу.
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Негизги түшүнүктөр: жалпы жана майда моторикасы, кыймылдын 
бузулушу, балдардын церебралдык параличи,  кыймылдын бузулуу 
даражалары.
Кыскача мазмуну: бул тема төмөнкүдөй схема боюнча таяныч-кый-
мыл аппаратынын бузулусу бар балдардын өнүгүү өзгөчөлүктөрүн 
талкуулайт: таяныч-кыймыл аппаратынын бузулушунун себептери, 
кыймыл-аракети бузулган балдардын классификациясы, начар көр-
гөн балдардын психологиялык-педагогикалык өзгөчөлүктөрү кемчи-
ликтер, атайын билим берүү тутумундагы балдарды окутуунун жана 
тарбиялоонун өзгөчөлүктөрү.

Тема 11. Комплекстүү бузулуулары бар балдар (акыл-эси кем угуусу 
жана көрүүсү начар ж.б.), себептери, психологиялык-педагогикалык 
мүнөздөмөлөрү.
Максаты: угуучуларды бузулуулардын татаал структурасы (оор жана 
көптөгөн өнүгүү бузулуулары) бар  балдардын психофизикалык өнү-
гүүсүнүн өзгөчөлүктөрү, структурасы татаал бзулуулары бар балдарга 
заманбап жардам берүү тутуму менен тааныштыруу.
Негизги түшүнүктөр: бузулуулардын татаал түзүмү (комплекстүү бузу-
луулар), оор жана көптөгөн өнүгүү бузулуулары, өнүгүү деңгээлдери, 
өнүгүүнү комплекстүү колдоо.
Кыскача мазмуну: бул темада төмөнкү схема боюнча бузулуулар-
дын татаал структурасы (комплекстүү бузулуулар), өнүгүүсүндө оор 
жана көптөгөн бузулуулары бар балдардын өнүгүү өзгөчөлүктөрү 
талкууланат: өнүгүүнүн комплекстүү бузулушунун себептери, татаал 
комплекстүү бузулуулардын түрлөрү, комплекстүү бузулуулары бар 
балдардын психологиялык-педагогикалык өзгөчөлүктөрү, атайын би-
лим берүү тутумундагы балдарды окутуунун жана тарбиялоонун өз-
гөчөлүктөрү.
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Тема 12. Эмоциялык эрктик бузулуулары бар балдар жана Аутизм 
спектринин бузулушу. Себептери, белгилери, психологиялык-
педагогикалык мүнөздөмөлөрү.
Максаты: угуучуларды эмоционалдык-эрктик чөйрөсү бузулган, 
аутизм спектринин бузулуулары бар балдардын психофизикалык 
өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү, эмоционалдык-эрктик чөйрөсү жана 
аутизм спектри бузулган балдарга заманбап жардам берүү тутуму 
менен тааныштыруу.
Негизги түшүнүктөр: эмоционалдык-эрктик чөйрө, эмоционалдык-
эрктик чөйрөнүн бузулушу, аутизм, аутизм спектринин бузулушу, 
көйгөйлүү (жагымсыз) жүрүм-турум, стереотиптер, байланыштын 
бузулушу, сенсордук бузулуу, сенсордук интеграция,
Кыскача мазмуну: бул тема төмөнкү схема боюнча эмоционалдык-эр-
ктик чөйрөсү бузулган жана аутизм спектри бузулган балдардын 
өнүгүү өзгөчөлүктөрүн талкуулайт: эмоционалдык-эрктик чөйрөнүн 
бузулушунун себептери жана аутизм спектринин бузулушу, эмоцио-
налдык-эрктик чөйрө жана аутизм спектринин бузулушу, классифи-
кациялоо, эмоционалдык-эрктик чөйрөсү бузулган балдардын пси-
хикалык-педагогикалык мүнөздөмөлөрү, окутуу жана атайын билим 
берүү тутумунда тарбиялоо өзгөчөлүктөрү.

Тема 13. Атайын билим алуу муктаждыктары бар балдарды окутуу 
технологиялары. 
Максаты: угуучуларды инклюзивдик билим берүүдө атайын билим 
алуу муктаждыктары бар балдарды окутуунун технологиялары менен 
тааныштыруу.  Инклюзивдик билим берүүнүн эл аралык стандартта-
рынын негизинде иштелип чыккан инклюзивдик билим берүү чөй-
рөсүн уюштуруу талаптары менен тааныштыруу.
Негизги түшүнүктөр: педагогикалык технологиялар, коррекциялык 
жана өнүгүү технологиялары, программалык камсыздоо жана усулдук 
камсыздоо инклюзивдик билим берүү чөйрөсү, универсалдуу окутуу 
дизайны (УОД), тоскоолдуксуз чөйрө, адаптацияланган билим берүү 
программасы, жекече окутуу планы (ЖОП), жеке билим берүү планы 
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(ЖБП), атайын билим алуу муктаждыктары бар балдарды окутууга-
дагы дифференциацияланган ыкма, психологиялык-педагогикалык 
колдоо кызматы.
Кыскача мазмуну: Бул темада атайын билим алуу муктаждыктары 
бар балдардын инклюзивдик билим берүүдө окутуу технологиялары 
талкууланат. Билим берүү чөйрөсүн уюштуруу, билим берүү формасын 
тандоо жана окуу материалын сунуштоо боюнча, айрым академиялык 
көндүмдөрдү калыптандыруудагы балдардын билим алуу муктажды-
ктарынын өзгөчөлүктөрүнө жараша, билим берүүгө ийгиликтүү же-
тишүү үчүн жалпы көрсөтмөлөр берилет. Инклюзивдик билим берүү 
чөйрөсүн эл аралык стандарттарга ылайык уюштуруу талаптары тал-
кууланат, ага төмөнкүлөр кирет: универсалдуу окутуу дизайнын (УОД) 
түзүү, психологиялык-педагогикалык колдоо кызматын уюштуруу, 
атайын майыптыгы же атайын билим алуу муктаждыктары бар бал-
дарды окутууда дифференциацияланган ыкманы колдонуу,  адап-
тацияланган билим берүү программасын ишке ашыруу үчүн жеке 
окутуу планын иштеп чыгуу. Мугалимдерге Кыргызстандагы инклю-
зивдик билим берүүнү ишке ашыруу боюнча пилоттук долбоорлор-
ду ишке ашыруунун алкагында иштелип чыккан документтер менен 
тааныштыруу: Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окутуунун атайын 
мамлекеттик стандарты, адаптацияланган билим берүү программасы, 
жеке окуу программасы (ЖОП), жеке билим берүү планы (ЖБП) ж.б.
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3 БЛОК
Инклюзивдик билим берүүдө мугалимдин орду

Тема 14. Инклюзивдик билим берүүдө мугалимдин жеке жана 
кесиптик компетенттүүлүктөрү
Максаты: инклюзивдик билим берүүнү ишке ашыруучу мугалимдер-
дин жеке жана кесиптик даярдыгына коюлган талаптар жөнүндө 
түшүнүк берүү.
Негизги түшүнүктөр: мугалимдин кесиптик жана жеке компетент-
түүлүктөрү, инклюзивдик билим берүүнү ишке ашырууга даярдыгы, 
даярдык компоненттери: мотивациялык-инсандык, когнитивдик, ак-
тивдүүлүккө негизделген жана чагылдыруучу (рефлексивдүү).
Кыскача мазмуну: бул тема инклюзивдик билим берүүнү жүзөгө ашы-
рууга мугалимдерди даярдоо көйгөйүнө арналган. 2019-2023-жыл-
дарга Кыргыз Республикасында инклюзивдик билим берүүнү өнүк-
түрүү Концепциясына ылайык. “Ушул Концепцияны ишке ашыруунун 
биринчи кезектеги милдети - кадрларды даярдоо жана квалифика-
циясын жогорулатуу тутумуна керектүү педагогикалык билимдерди, 
көндүмдөрдү жана технологияларды киргизүү”. Педагогикалык кадр-
ларды даярдоо - инклюзивдик билим берүүдө сапаттуу билим берүүнү 
уюштуруунун актуалдуу маселелеринин бири. Мугалимдерге ког-
нитивдик компетенттүүлүктү (даярдыкты) калыптандыруунун, анын 
ичинде атайын билим берүү жаатындагы инновациялык интеграци-
ялык процесстер, жөнүндө илимий профессионалдык жана педагоги-
калык билимдерди калыптандыруунун, инклюзивдик билим берүүнү 
уюштурууда социалдык  маанилүүлүгү көрсөтүлөт.

Тема 15. Социалдык-педагогикалык толеранттуулук. 
Эмпатия, мүнөздөмө.  Педагогикалык ишмердүүлүктө эмпатиянын ролу.
Максаты: инклюзивдик билим берүүдө мугалимдин жеке 
компетенттүүлүктөрү жөнүндө түшүнүктү калыптандыруу, социалдык-
педагогикалык толеранттуулук, эмпатия.
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Негизги түшүнүктөр: толеранттуулук - социалдык, этникалык жана 
педагогикалык, эмпатия.
Кыскача мазмуну: Бул тема майыптыгы  же атайын билим алуу бар 
балдар менен өз ара мамиле түзүүдө мугалимдин жеке даярдыгынын 
маанилүү компоненттерин талкууланат. Инклюзивдик билим берүүнү 
жүзөгө ашырууга мугалимдин жеке даярдыгы, натыйжалуу эмпатия, 
социалдык-педагогикалык толеранттуулук, инклюзивдик билим берүү 
тутумунда турган ар бир балага жеке-инсан катары мамиле кылуу. Со-
циалдык-педагогикалык толеранттуулуктун түшүнүктөрү жана компо-
ненттери, толеранттуулукту өнүктүрүү технологиялары, эмпатиянын 
педагогикалык иш-аракеттердеги ролу, натыйжалуу эмпатияны өнүк-
түрүү технологиялары изилденген.

Тема 16. Мугалимдин кесиптик ишмердигиндеги коммуникативдик 
көндүмдүн мааниси.  Коммуникация түрлөрү.
Максаты: мугалимдердин 21 -кылымдын мугалиминин негизги ком-
петенциясы - эффективдүү баарлашуу, педагогикалык баарлашуунун 
түрлөрү, ошондой эле позитивдүү педагогикалык коммуникация куруу 
үчүн коммуникативдик көндүмдөрдү калыптандыруу шарттары жана 
технологиялары жөнүндөгү билимин бекемдөө.
Негизги түшүнүктөр: коммуникация, максат, байланыштын түрлөрү, 
педагогикалык баарлашуу жана анын түрлөрү.
Кыскача мазмуну: Бул тема коммуникациянын 21 -кылымдын муга-
лиминин негизги компетенциясы катары каралат. Теманын мазму-
нунда коммуникация маселелери, түшүнүгү, түрлөрү, педагогикалык 
баарлашуу жана анын түрлөрү, ошондой эле педагогикалык иш-
мердүүлүктө коммуникативдик көндүмдөрдү калыптандыруунун маа-
нилүүлүгү жана технологиялары чагылдырылган.

Тема 17. Инклюзивдик өз ара мамиле түзүүнүн шарттары жана 
эрежелери.
Максаты: угуучуларды “инклюзивдик өз ара аракеттенүү”(мамиле 
түзүү) феномени, мындай өз ара аракеттенүүнүн (мамиле түзүүнүн) 
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негизги эрежелери, ошондой эле позитивдүү педагогикалык комму-
никация түзүү үчүн баарлашуу көндүмдөрүн калыптандыруунун шарт-
тары жана технологиялары менен тааныштыруу.
Негизги түшүнүктөр: инклюзивдик өз ара аракеттенүү (мамиле түзүү), 
экстрабилити, симуляция технологиялары, майыптыгы бар адамдар 
менен өз ара аракеттенишүү (баарлашуу) эрежелери.
Кыскача мазмуну: бул тема жаңы эл аралык илимий-практикалык 
“инклюзивдик өз ара аракеттенүү (мамиле түзүү)” кубулушун, ошон-
дой эле жалпы билим берүү мектебинде мугалимдердин инклюзив-
дик билим берүүнү ишке ашыруунун контекстиндеги “инклюзивдик 
өз ара аракеттенүүдө (мамиле түзүүдө)”  маанилүү кесиптик компе-
тенциясы болгон шарттарын изилдейт. Теманын мазмунунда комму-
никация маселелери, педагогикалык ишмердүүлүктө коммуникатив-
дик көндүмдөрдү калыптандыруунун концепциясы, түрлөрү, мааниси 
жана технологиялары, ошондой эле майыптыгы бар адамдар менен 
баарлашуу (өз ара аракеттенүү) эрежелери жана ушул эрежелерди 
сактоонун маанилүүлүгү чагылдырылган.
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4 БЛОК
Аттестация

Тегерек стол “Инклюзивдик билим берүүдөгү мугалим: көйгөйлөр жана 
кесиптик өнүгүүнүн келечеги”.

Жыйынтыктоо
Тест 
Анкета

Тест

Ф.А.А 
Мекеменин аталышы
Дата 

Урматтуу, кесиптештер, төмөндөгү тесттин сурооолоруна жооп 
берүүңүздөрдү өтүнөбүз!

1. Атайын билим алуу муктаждыктры бар балдар менен 
өнүгүүсүндө өзгөчөлүгү жок курбалдаштары менен биргеликте 
билим алуу – бул?
a) инклюзия   
b) интеграция 
c) индивидуализация.

2. Кайсыл майыптыкты түшүнүү жолунда, майыптык коом 
тарабынан адамдын күнөөсү үчүн келип чыккан кубулуш 
катары кабыл алынат? 
a) майыптыкты түшүнүүнүн социалдык жолунда
b) майыптыкты түшүнүүнүн маданий  жолунда
c) майыптыкты түшүнүүнүн диний жолунда 
d) майыптыкты түшүнүүнүн медициналык жолунда 

3. «Инклюзия» термини биринчи кайсыл документте киргизилген:



Инклюзивдик билим берүүдө мугалимдин орду

30

a) Денвер билим берүү мыйзамында
b) Саламанка декларациясында
c) Скандинавия билим берүү тутумунда

4. Балдарды  инклюзивдик билим чөйрөсүнө кошуу үчүн эмнелер 
өзгөрүшү керек:
a)  бала
b)  Билим берүү
c)  Ата-энелер

5. Жашоону «нормализациялоо» принцип түшүндүрөт: 
a) –майыптыгы бар адам майыптыгы жок адамга айланат .
b) - майыптыгы бар адамдын жашоосу башка адамдардыкы 
сыяктуу эле «нормалдуу» болот.
c) майыптыгы бар адамдын жашоосу татаалдашат 

6. ФЧЭК кантип чечмеленет:
a) чектелөөрдүн, турмуштук ишмердиктеги жана ден-соолуктагы  
эл аралык классификациясы
b) кыймыл аракеттеги, турмуштук ишмердиктеги жана ден-
соолуктагы  чектелөөрдүн эл аралык классификациясы 
c) оорулардын эл аралык классификациясы

7. Майыптуулук – бул…..?
a) - активдүүлүктүн аракетинин кыйла чектелиши менен адамдын 
ден соолугунун бузулушу
b) - бардык окуучулардын ар кандай билим алуу муктаждыктарын 
жана жекече мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен аларга билим 
алуунун бирдей жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу
c) эмгектенүү жөндөмүн толук же бир кыйла жоготууга алып 
келүүчү организмдин функцияларынын туруктуу бузулушу же 
жашоо-тиричилик аракетинин кыйла чектелиши менен адамдын 
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ден соолугунун бузулушу
8. Майыптуулукту маданий түшүнө жолунда коом майыптыгы бар 

адамды кандай кабыл алат? ?
a) ден-соолуктун бузулушу, потология катары.
b) бардык адамдар өзгөчөлүктөрүнө карабастан бирдей тең 
укуктуу.
c) уят, каргыш катары

9. Кайсыл компонент кыймыл аракеттеги, турмуштук 
ишмердиктеги жана ден-соолуктагы  чектелөөрдүн эл аралык 
классификациясына кирбейт?
a) организмдин функциясы жана структурасы
b) медициналык-социальдык экспертиза
c) жигердүүлүк жана катышуу

10. Кайсыл эл аралык нормативдик документттерде, майыптыгы 
бар балага өзгөчө кам көрүү, коомго кошууда атайын даярдык 
талап керектиги айтылат: (2 туура жооп)
a) Балдар жөнүндө Конвенция
b) КР Конституциясы
c) Майыптыгы бар адамдардын Конвенциясында
d) ЮНИСЕФ программасында 

11. Инклюзивдик билим берүүнү ишке ашырып жаткан мугалимдин 
негизги принциби:
a) Майыптыгы бар балдар атайын интернаттарда билим алышы 
керек
b) Атайын билим алуу муктаждыгы бар балдар атайын 
мектептерде билим алышы керек 
c) Эгер билим алууга шарттар түзүлсө ар бир бала окууга 
жөндөмдүү 

12. Атайын билим алуу муктаждыгы бар окуучуларга Ким атайын 
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билим алуу берүү шарттарды түзүү боюнча кеңештерди иштеп 
чыгат?
a) психологиялык-медициналык-педагогикалык консультация 
b) психологиялык-педагогикалык коштоо кызматы
c) медициналык-социалдык экспертиза

13. Оорунун, жаракаттын же жана башка себептерден кандайдыр 
бир нерсеге болгон жөндөмдүн жоголушун ордуна келтирүү, бул 
кайсыл термин?:
a) Реабилитациялоо
b) Абилитациялоо
c) Дезадаптациялоо
d) Депривация

14. ПМПК кантип чечмеленет?
a) Психологиялык-медициналык-педагогикалык комиссия
b) Психологиялык-медициналык-педагогикалык консультация 
c) Психологиялык-медициналык-педагогикалык конкурс

15. Сүйлөө кебинин бузулушунун социалдык-психологичлык 
себеби:
a) Баарлашуунун жетишсиздиги
b) Төрөт маалындагы жаракат
c) Төрөтттөн кийинки жаракат

16. Сүйлөө кебинин бузулушу жана аны аныктоо, коррекцилоо – бул 
кайсыл лими?:
a) Логопедия
b) Сурдопедагогика
c) Тифлопедагогика
d) Олигофренопедагогика

17. Сенсордук бузулуулары бар балдар категориясына кирбейт:
a) Угуусу начар балдар
b) Психикалык өнүгүүсү артта калган балдар
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c) Көрүүсү начар балдар
18. Майыптуулуктун өзгөчөлүк түрлөрү:

a) физикалык, сезүү органдарынын бузулушу
b) өнүгүүсүндө өзгөчөлүгү бар, эмоцианалдык\жүрүм-турум, 
комплекстүү бузулуулар.
c) бардык жооп туура 

19. Бардык балдар билим алышы керекпи?
a) Ооба  
b) Жок 
c) Ким окуу программаны өздөштүрө алса

20. Угуусу бузулган балдар менен иштөөчү адис:
a) Логопед
b) Сурдопедагог
c) Тифлопедагог
d) Олигофренопедагог

СУНУШТАЛГАН АДАБИЯТ
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