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успокаивают и поясняют, что инклюзия призвана предоставлять высокое качество 
обучения, удовлетворяя всех участников образовательного процесса.  

В перспективе, при правильной организации реализации программы по внедрению 
инклюзивного образования в систему образования РК, даст положительные результаты 
для всех участников вышеуказанного процесса. 
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Аннотация 
Өзектілігі.Қазақ тілі мен əдебиет сабағында интеграциялық білім беруге арналған əдіс-

тəсілдерді пайдалана отырып, білім беру ұйымдарында білім алушылардың арасында  
толиранттық сезімді арттыру. 

Мақсаты. Инклюзивті білім беру жүйесін қазақ тілі мен əдебиет сабағында жұмыс 
жасауға қолайлы екенін таныту. Мұғалімге сабақ барысында жаңа əдіс-тəсілдердің арасынан  
мүмкіндігі шектеулі балалармен қатар жұмыс жасауға көмектесетіндерін айшықтап көрсету.  

Аннотация 
Актуальность. Повышение чувства толерантности среди учащихся учебных заведений с 

использованием методов интегрированного обучения на уроке казахский язык и литература. 
Цель. Учителю расширенно показать и раскрыть как использовать новые методы обучения при 
работе с детьми с ограниченными возможностями. 

Аbstract 
Relevance.Increasing the sense of tolerance among students of educational institutions using the 
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Goal.The teacher will expand and show how to use new teaching methods when working with 
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Инклюзивті білім беру (фр. inclusif - включающий в себя - өзіне қосушы; лат. 
include-заключаю, включаю - құрамына кіру, енгізу, инклюзивті – inclusive – қосылушы 
– включающее. Inclusion - включение – қосылу) - ерекше қажеттілігі бар білім алушылар 
үшін білім берудің қолжетімділігін қамтамасыз ететін, барлығының əртүрлі 
мұқтаждығына бейімдеу жоспарындағы білімнің баршаға арналған жалпы, кəсіби орта 
жəне жоғары білім берудің даму үдерісі. 1990-2000 жылдары қоғамның күш-жігері жəне 
қоғамдық пікірді қалыптастыру инклюзивті (тарту) деп аталатын педагогиканың 
осындай түрі үшін жағдай жасауды бастауға мүмкіндік берді [1.3б]. 

Жалпы білім беретін мектепте сау балалар мен мүмкіндігі шектеулі балалардың 
бірлесіп (интеграциялы) түрде оқуын ұйымдастыру  консилиум   арқылы əзірленеді. 
Консилиумға мектептің пəн мұғалімдері, педагог-дефектологтар, психологтар қатысады. 
Жеке бағдарлама есту, сөйлеу, көру қозғалу мүшелері мен интеллектідне ақаулықтары 
бар оқушылардың танымдық мүмкіндігіне бейімдетіледі. Инклюзивті білім беру  
жағдайындағы жалпы білім беретін мектептерде білім беру процесін ұйымдастыру 
типтік жəне қолданыстағы оқу жоспарларына сəйкес жүргізілуі, жылдық күнтізбелік оқу 
жоспары жəне сабақ кестесі арқылы регламенттелуі тиіс. Бұл ұсыныстар мүмкіндігі 
шектеулі бар балалар оқитын бастауыш сынып мұғалімдері мен пəн мұғалімдеріне оқу 
бағдарламаларын əрбір жеке жағдайға байланысты оқушылардың білім жөніндегі талап-
тілегіне бейімдеуді жүктейді. Қазақстанда инклюзивті білім беруді дамыту мəселесін 
шешудің бірден бір нұсқасы төмендегідей:  

- ерекше қажеттілігі бар білім алушыларды білім беру үдерісіне тарту;  
- қазіргі қоғамда мүгедек балаларды əлеуметтендіру;  
- қазіргі қоғамға өзін сенімді бағыттау үшін мүгедек балалардың белсенді мінез-

құлық ыңғайлануын құру; 
 - өзінің бойындағы ақауларды абыройға айналдыру;  
- ерекше қажеттілігі бар адамдарға қатынасты өзгерту.  
Инклюзивті саясат - бұл ата-ананың мектеп таңдауға құқығы болуының саясаты.  

Қазақстанда инклюзивті білім беруді енгізуде шешілмеген төмендегідей мəселелер мен 
кедергілерді де айта кеткен жөн:  

- ерекше қажеттілігі бар білім алушыларға жаңылыс қатынас- олар туралы 
адекватты көзқарас болмағандықтан біз қорқақтаймыз;  

- арнайы дайындалған педагогикалық құрамның болмауы- дамуында ауытқуы бар 
балаларды жалпы мектептерде оқытуға дайын емес. Мемлекет бұл орайда маман 
дайындауда жоғары педагогикалық білім беру стандарттарын өзгертуі қажет;  

- білім беру ұйымдарында материалды-техникалық жабдықталудың өз деңгейінде 
болмауы. Білім алушылар үшін арнайы қондырғалардың жəне оқу материалының 
болмауы, сонымен қатар, педгогтар үшін əдістемелік құралдың жеткіліксіздігі;  

- мемлекеттік стандарттың қатаң талаптары. Интеллект деңгейі бойынша артта 
қалушы білім алушылардың жетістігін бағалауда кең ауқымды түрлендіру жүйесін 
енгізу маңызды болып табылады [2.3б]. 

Инклюзивті білім беру жағдайында сынып жетекшілерінің рөлі де артып күрделене 
түседі. Мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арнаулы қолдау көрсетілуін: шəкірттердің оқу 
процесі аясында жұмысты ұйымдастыруына көмектесу; оңды қарым-қатынастар 
негізінде балалар ұжымын қалыптастырып, дамыту; ата - аналармен тығыз 
ынтымақтастық орнату мəселелерінің реттелуін нақ солар қамтамасыз етуі тиіс 
инклюзивті білім беруді дамытуды мүмкіндіктері шектеулі балалардың білім алу 
жүйесін жетілдірудің басты бағыттарының бірі ретінде қарастырған  жөн Десекте қазіргі 
таңда əр оқушыға жеке тұлға ретінде қарап, саналы тəрбие сапалы білім беру өмір талабы 
болып табылады.Осы ретте мектебімізде əрбір мүмкіндігі шектеулі оқушының даму 
деңгейі мен жас ерекшелігі ескеріліп  білім берілуде Инклюзивті білім берудің мақсаты: 
Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды қалыпты балалармен бірге білім беру. Бұл арнаулы 
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білім беу жүйесінде дəстүрлі түрде қалыптасқан жəне даму үстіндегі формаларды  
ығыстырмайды.  

Инклюзивті білім беру – ерекше мұқтаждықтары бар балаларды жалпы білім 
беретін мектептердегі оқыту үрдісін сипаттауда қолданылады. Инклюзивті оқыту-даму 
мүмкіндігі шектеулі балалардың қалыпты дамыған балалармен бірге əлеуметтендіру 
жəне интеграция процестерін жеңілдету мақсатындағы жеңілдетілген оқыту жүйесі. [2] 

Мүмкіндігі шектеулі балаларға ерекше білім беру назарсыз қалмауы үшін əр 
педагог əдіс-тəсілдерін нақты ойластыру қажет. Тек қана балаға бейімделген тəрбие 
оның ішкі потенциялын ашуға мүмкіндік туғызады, əр адамға қарап, сабырлылыққа 
тəрбиелейді, отбасыларымен қарым қатынастықты нығайтып, оқу барысына кірістіреді. 
«Табиғаттың мүмкіндігі шектеулі деп есептемейік! Адамның өнері арқылы бұл 
мүмкіндіктін шектеусіз сипатқа ие болуы да ықтимал», Ж. Ламетри айтқандай,  қазіргі 
таңда барлық əлемде жеке қажеттілікті түзету, педагогикалық қолдау мен бейімдеу 
баланы емес, балалардың білімдік сұраныстары мен жеке ерекшеліктеріне ортаның, 
отбасының белсенді қатысуымен білім беру үрдісіне толық қосуды қарастыратын 
барлығы үшін бір мектеп немесе инклюзивті білім беру туралы айтуда.. Бұл арнаулы 
білім беру жүйесінде дəстүрлі түрде қалыптасқан жəне даму үстіндегі формаларды 
ығыстырмайды. Нағыз инклюзив білім берудің екі жүйесін жалпы жəне арнаулы 
жүйелерді бір біріне қарама-қарсы қоймай қайта жақындатады. Олардың арасындағы 
шекараны ашады. Инклюзивті білім берудің Қазақстанда өріс алуы қажеттілік əрі 
перспективалық іс екенін мойындаймыз. Осы кезде ғылыми ортада педагогикалық 
қауымдастықтар арасында инклюзивтік білім беру (баршаға қол жетімді жəне бəріне 
бірдей білім беру жүйесіне қосу)  идеясы кең ете калып келеді. Елімізде түзету 
сыныптарда балалардың ата-аналары мектептерге ПМПКның ұсыныс бойынша 
жеңілдетілген бағдарлама бойынша оқытуға толық құқылы. Жалпы білім беретін 
мектептер, балабақашалар ПМПК-ның қорытындысы бойынша көрсетілген баланың 
деңгейіне қарай жеңіл бағдарламамен білім беруге тəрбиешілермен мұғалімдер 
инклюзивті білім беруге дайын болғаны жөн. Тəжірибе көрсеткендей қатаң білім беру 
жүйесінен балалардың бір бөлігі шығып қалып жатады. Мұндай қалыптасқан жүйе 
баланың даралық қажеттілігін қанағатттандыра алмайды. Инклюзивті бағыт мұндай 
балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін 
қалыптастырады [3. 61б]. 

Инклюзивті білім беруді ашқан мектептерде оқыған балалар адам құқығы туралы 
білім алуға мүмкіндік алады. Инклюзивті оқыту балаларды жалпы білім беру үрдісіне 
толық енгізу жəне əлеуметтік бейімделуге, жынысына, шығу тегіне, дініне қарамай 
балаларды айыратын кедергілерді жоюға ата-аналарын белсенділікке шақыруға 
балалардың түзеу-педагогикалық жəне əлеуметтік қажеттіліктерін арнайы қолдау, 
қоршаған ортаның балаларды жасерекшеліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастыру, 
яғни жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді саясат. Технология əзірлеуде оқыту мен 
дамыту арасындағы арақатынасты анықтау; Дəстүрлі оқыту мен түзетулер міндетін 
шешуге тиімді əдісінен аса мəнді болып табылдады. Сапалы жеке оқытудағы жаңа 
əдістерді əзірлеу.   

1) түзету сыныптарындағы балалардың оқу-таным əрекетін ұйымдастыру жəне оны 
іске асыру əдістері;  

2) оқу-таным əрекетіне түрткі (мотивация) жасау, əсер ету əдістері;  
3) оқу-таным əрекеттерін топтарда жұмыс істеу арқылы дамыту ,сайыс сабақтарын 

ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады өзін-өзі таныту жолдасына көмектесу, сайысқа 
түсу оқушылардың оқуға деген құлшынысын тудырады. - сөздік, көрнекілік жəне 
практикалық əдістерді қолдану, сахналык қойылымдар қою, жағдаят тудыру. (олар 
қабылдау мен есте сақтауға, өмірге жақын дүниені қабылдауға негізделеді); - ойын 
технологиясын қолдану түзету сыныптарында өзіндік нəтижесін береді. Өздігінен 
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орындау, мұғалімнің басшылығымен орындау əдістері (қиялға, ерікке, ерекшеліктерін 
енегізделеді). Балалардың қызығу мүддесін туғызу, зейінін жинақтау жəне оқуда борыш, 
жауапкершілік туғызу əдістеріне топтық ойындар, суреттерді сөйлету, ертегі 
кейіпкерлерін қонаққа шақыру сратегиялары сəтті өтеді. Ауызша тексеру, жазуша 
тексеру оқу техникасын тексеру, көру диктанттары, сөздікті жұппен жұмыс арқылы 
тексеру əдістері енеді. [4.39б] 

Түзету сыныптарында  пайдаланатын  тиімді жол – оның тіке байланысқа 
негізделіп, адаммен – адамның тікелей қарым-қатынасы арқылы тілді үйретуді жүзеге 
асыруында. Тілді оқытуда үйренуші мен үйретушінің арасында бір-бірімен көзбе-көз 
кездесу, ауызба-ауыз тілдесу, яғни, тікелей қатынас болмаса, сөйлесім əрекеті де іске 
аспайды. Тілді үйретуге байланысты қандай бағыт-бағдарды таңдап алу керек, оған 
қатысты орындалатын жұмыстармен тапсырмалар қандай, оны іске асыруда бұл жұмыс 
түрлерінің алатын орны мен қызметі қандай дегенді анықтап белгілемей, алға қойған 
мақсатқа жету мүмкін емес.  Түзету сыныптарында отан ,туған облысымыздың, 
қаламыздың көрнекі жері, тарихы, атаулы оқиғаларын білгізудің мəні зор себебі өмірмен 
байланысты тақырыптарға қызығушылықтары бар [5.73б]. 

3, 4, 7 сыныптарды аймақтық компоненттерді «Қазақстан», «Менің қалам», «Менің 
көшем», «Менің отбасым», «Дүкенде», «Стадионда», «Дəрігерде», «Жыл мезгілдері» 
тағы сол сияқты тақырыптарды оқығанда əбден қолдануға болады. Аймақтық 
компоненттерді сабақта қолдануда қандай шаралар арқылы жүзеге асыруға  болады. 
Тақырыпты қандай жұмыс түрлері арқылы ашуға болады.  

- Диалог  
- Викторина  
- Карточкакмен жұмыс 
 - Сурет бойынша жұмыс  
- Инсценировка  
- Экскурсия  
- Оқушылардың шығармашылық жұмыстары   негізгі тақырыптар бойынша сурет 

салу(менің отбасым,азық-түліктер, менің мектебім)  
- Интеграцияланған сабақтар(дене шынықтыру -ұлттық ойындар, музыка-ұлттық 

аспаптар).  
Сабақта тілдік қатынас үш түрлі жолмен немесе қалыппен іске асады:  
1. Жұптық  
2. Топтық  
3. Ұжымдық. 
Түзету сыныптарында шаттық шеңбер құру арқылы психологялық хал-ахуал 

туғызудың да маңызы зор.Сыныпта балалардың ерекшеліктерін ескере отырып сергіту 
сəттерін дұрыс ұйымдастыра білу де сабақтың нəтижелі өтуіне себебін тигізеді.Қазақ тілі 
мен əдебиет пəнін оқыту барысында бұл əдістердің қайсысының қай кезде тиімді екенін 
мұғалімнің өзі айқындап алып, таңдап қолданады.  
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