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Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

АСЛАН ЭЛЬВИРА АСЛАНҚЫЗЫ
1 курс докторанты

«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ АРНАЙЫ БІЛІМДІ ҚАЖЕТ 
ЕТЕТІН БАЛАЛАРДЫҢ АТА-АНАСЫМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІГІ
Түйін. Мақалада авторлар арнайы білімді қажеттіліктері бар балалардың ата-аналарымен мек-

тепке дейінгі мекемеде жұмыс жасау ерекшеліктерін ұсынды. Балалардың оқу-тәрбие процесіне 
интеграциясында ата-аналарға маңызды рөл беріледі. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар бала-
лармен ата-аналардың жұмыс принциптері айрықша маңызды. Мақалада сонымен қатар осы са-
наттағы балалардың ата-аналарымен жұмыс жасауда түрлі технологиялар, әдістер мен формаларды 
қолдану туралы айтылады.

Түйінді сөздер: психологиялық терминология,кеңес беру, модель, технология, қарым-қатынас 
әдістері, күрделілік принципі.

Резюме. В данной статье авторы представили особенности работы с родителями детей с осо-
быми образовательными потребностями в дошкольном учреждении. В интеграции детей в обра-
зовательный процесс, немалая роль принадлежит родителям. Особое значение имеют принципы 
работы родителей с детьми с особыми образовательными потребностями. В статье также рассмат-
ривается применение различных технологий, методов и форм, в работе с родителями детей данной 
категории.

Ключевые слова: психологическая терминология, консультации, модель, технологии, коммуни-
кативные методы, принцип сложности.

Summary. In this article, the authors presented the features of working with parents of children with 
special educational needs in a preschool. In the integration of children in the educational process, a 
significant role belongs to parents. Of particular importance are the principles of work of parents with 
children with special educational needs. The article also discusses the use of various technologies, 
methods and forms in working with parents of children in this category.

Keywords: psychological terminology, consultations, model, technologies, communicative methods, 
complexity principle.

КІРІСПЕ
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар бала-

ларды тәрбиелеу мен оқытудың сәттілігі көбі-
несе олардың басталған уақытына байланыс-
ты: баланың неғұрлым сенсорлық, физикалық, 
зияткерлік немесе ақыл-есінің кемістігі ертерек 
анықталса, мамандар мен ата-аналардың бала 
мен айналадағы микросоциум арасындағы ке-
дергілерді жеңуге күш-жігері тиімдірек болады. 
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар кешенді 
оқыту идеясын іске асыру ерте және уақтылы 
диагноз қоюға байланысты.

Интеграцияны жүзеге асырудағы шешуші рөл 
дамуында ерекше білім беру қажеттіліктері бар 
балалардың ата-аналары болады. Ерекше білім 
беру қажеттіліктері бар балалар үшін сыртқы 
әлеммен байланыс қысқарады, отбасының рөлі 
өсіп келеді. Отбасында келесі мәселелерді ше-
шуде айтарлықтай мүмкіндіктер бар: балаларды 

тәрбиелеу, оларды әлеуметтік және еңбек сала-
ларына қосу, бұл балаларды қоғамның белсенді 
мүшесі ретінде қалыптастыру. Алайда, көптеген 
зерттеулердің нәтижелері (Г.Л. Аринина, Н.Ю. 
Иванова, Н.Л. Коваленко, А.Г. Румянцев және 
басқалары) отбасында ерекше білім беру қажет-
тіліктері бар баланың пайда болуы отбасының 
өмірлік белсенділігін бұзатындығын көрсетеді. 
Нәтижесінде ата-ана мен бала арасындағы үй-
лесімсіз қатынастар қалыптасады[1].

Сондықтан ата-аналардың оңалту процесіне 
белсенді қатысуы өте маңызды.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар-
дың ата-аналарымен жұмыс істеу принциптері:

1.  Балаларға, ата-аналарға жеке тұлғаға ба-
ғытталған көзқарас, мұнда орталық баланың, 
отбасының жеке ерекшеліктеріне негізделген; 
жайлы, қауіпсіз жағдайларды қамтамасыз ету.

2.  Адамгершілік – жеке тұлға – баланы, от-
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басының әр мүшесін құрметтеу және оған деген 
сүйіспеншілік, оларға сену.

3. Күрделілік принципі – психологиялық кө-
мекті педагог-психологтың педагог-дефектолог-
пен, логопедпен, тәрбиешімен, музыкамен ты-
ғыз байланысында ғана үйлесімді түрде қарас-
тыруға болады.

4. Қол жетімділік принципі.
Біздің мектепке дейінгі білім беру мекеме-

сінде балалардың отбасыларымен үздіксіз бай-
ланыста болу үшін қолданылатын жұмыстың 
ұйымдастырушылық формаларына мыналар 
жатады: жұмыстың ұжымдық формалары, жеке 
жұмыс формалары, көрнекі плакаттар туралы 
ақпарат, ата-аналар мен тәрбиешілердің кезде-
сулері, ашық есік күндері. 

Ерекше қажеттіліктері бар мектеп жасына 
дейінгі балалардың ата-аналарымен әңгімелесу 
барысында балабақшадағы балалардың өмірін 
ұйымдастыруға байланысты мәселелерге көп 
көңіл бөлінеді[2]. Ата-аналар топтағы жұмыс 
тәртібін, балабақшада болған кезіндегі балалар-
ға қойылатын талаптарды білуі керек. Ата-ана-
лардың келесі ережелерді орындауына ерекше 
мән беріледі:

•  балаға ата-аналар мен талаптарының бір-
лігі;

•  үй тапсырмасын бақылау;
•  балабақшадағы ата-аналар үшін өткізілетін 

іс-шараларға белсенді қатысу.

ӘДІСТЕМЕ
Дамуында ауытқушылығы бар баланың жеке 

басын оқыту мен түзетудегі сәттіліктің кілті – то-
лық, үйлесімді отбасы, оның мүшелері баланы 
жақсы көреді, оның проблемаларына назар ау-
дарады және дәрігерлердің, логопедтердің, тәр-
биешідер мен психологтардың кеңестері мен 
ұсыныстарын дұрыс қабылдайды.

Инновациялық формалардың бірі – ерекше 
білім беру қажеттіліктері бар баланың ата-ана-
ларымен өзара әрекеттесудің әр түрлі формала-
рында компьютерлік технологияны қолдану :

1. Ата-аналар жиналысы кезінде компьютерлік 
технологияны қолдану.

проектор және пайдалану тобы ата-аналар 
жиналысын слайд презентация бағдарламасы құ-
рылды.

2. Тікелей оқу іс-әрекетінің ашық дисплейле-
рін өткізу кезінде компьютерлік технологияны 
қолдану. Проектормен ашық демонстрациялар-
ды және слайд презентацияларын қолдану.

3. Ата-аналарға арналған семинарларда, жи-
налыстарда компьютерлік технологияны қолдану.

4. Ата-аналарға кеңес беру үшін компьютерлік 
технологияны қолдану. Ата-аналармен жұмысты 
ұйымдастырғанда слайд-презентация түрінде ке-
ңестерді қолданамыз.

5. Ата-аналарға сұрақ қою үшін компьютерлік 
технологияны қолдану. 

6. Дамушы компьютерлік ойындарды қолдану.
7. Ата-аналармен байланыс орнатудың зама-

науи құрылғыларын пайдалану : Интернет ар-

қылы ата-аналармен виртуалды байланыс, ұялы 
байланысты пайдалану.

8. Дамуға ықпал ететін кітаптар мен ойыншық-
тар көрмесін ұйымдастыру үйде бала.

9. Ақпаратты мекеменің веб-сайтына орна-
ластыру.

Сұхбаттасулар мен сараптамалық кеңестер. 
Бұл ерекше білім беру қажеттіліктері бар ба-
лалардың ата-аналарына практикалық көмек, 
оның мәні психологиялық, тәрбиелік, педагоги-
калық, медициналық, әлеуметтік және т.б. сипат-
тағы проблемалық жағдайлардың шешімін табу 
болып табылады. Консультацияны ата-аналарға 
баласымен конструктивті қарым-қатынас ор-
натуға көмектесу ретінде қарастыру, сондай-ақ 
болашақ отбасының нормативтік аспектілері 
туралы ата-ананы хабардар ету, оларды «ақпа-
раттық вакуумнан» шығару, баланың дамуы мен 
оқу мүмкіндіктерін алдын-ала болжау процеду-
раларын қарастыра отырып, біз кеңес берудің 
ең қолайлы модельдерін ажырата аламыз оның 
ішінде ата-аналық кеңес беру кезінде тәрбиеші-
нің табиғатын бағалауы және ескеруі қажет жағ-
дайды қарастыратын үш жақты модель Bloem 
және баланың даму ағымдағы деңгейі[3].

Ата-ана сағаты. Күннің екінші жартысында 
аптасына бір рет сарапшылар жүзеге асырады 
I- баламен тәрбие жұмысының барысында ата-
аналарға хабарлайды.

Корреспонденция немесе «Сенім қызметі». 
Қызметтің жұмысын әкімшілік пен психолог қам-
тамасыз етеді. Бұл қызмет ата-аналардың жеке 
және жасырын өтініштерімен жұмыс істейді.

Ата-аналарға арналған ақпараттық стендтер. 
Бұл стендтерде ата-аналарға жіберетін жалпы 
ақпарат бар. Ақпараттық стендтер әр топта. Осы 
топтың балаларымен түрлі мамандар жүргізетін 
түзету, тәрбие және тәрбие жұмыстарының маз-
мұнымен ата-аналарды жүйелі түрде таныстыру. 
Мұнда балаларға арналған ең қызықты ойын-
дар мен тапсырмалардың қысқаша сипаттамасы 
орналастырылған, ата-аналарға режим сәттерін 
орындау бойынша нақты ұсыныстар берілген.

Ата-аналарға арналған буклеттер. Бұл бук-
леттерде балалардың ақыл-ойының даму ерек-
шеліктері туралы қысқаша және қол жетімді 
түрде ұсынылған ақпарат, баланың және оның 
отбасының өміріндегі кейбір мәселелерді қалай 
жеңуге болатындығы туралы ұсыныстар беріл-
ген.

«Жұмыс үстелі» туралы ақпарат. Бұл жұмыс 
формасы балаларды күту орындарында қолда-
нылады.

Балалар шығармашылығының нәтижелері 
бар тақырыптық көрмелер мен экспозициялар. 
Жұмыстың осы түрімен ата-аналар балалардың 
жетістіктерін көрсетеді, сонымен қатар баланың 
ауыр ауруымен бірге шығармашылық қабілетте-
рін қалай дамыта алатындығын көрсетеді.

Мектепке дейінгі білім беру ұйымы тәрбие-
ленушілерінің отбасыларымен ұйымдастыру-
шылық жұмыстың барлық түрлерінің үйлесуі 
ата-аналарға балалармен қарым-қатынас орна-
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AN туға, олардың дамуы, білім беру және әлеумет-
тік бейімделу мәселелеріне белсенді қатысуға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл формалар 
ата-аналардың педагогикалық әдебиетке және 
білімге деген қызығушылығына, эрудицияны 
қалыптастыруға және психологиялық-педагоги-
калық құзыреттіліктің жоғарылауына ықпал ете-
ді[4]. Отбасымен жұмыс жасау әдістері :

Сендіру әдісі – ата-аналарды олардың қоғамға 
қарсы мінез-құлқының салдары туралы сендіру-
ге көмектеседі. Бұл әдісті қолдана отырып, сіз 
ата-аналардың өздері осы жағдайдан шығудың 
жолын іздей бастайтынына сенімді бола аласыз.

Бақылау әдісі – отбасындағы тәрбие жұмы-
сын ұйымдастыру үшін көбірек материал жинау-
ға көмектеседі. Әлеуметтік тәрбиеші баланың 
қарым-қатынасын, отбасындағы, мектептегі, са-
бақтағы, құрдастарымен және бос уақыттарын-
дағы қарым-қатынасын бақылайды.

Әңгімелесу әдісі – ата-аналармен жұмыс жа-
сау кезіндегі ең көп таралған әдістердің бірі, бұл 
құпия жағдайда отбасындағы проблемалардың 
себептерін анықтап, оларды шешу жолдарын 
анықтауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, тәрбиешілердің міндеті – 
жеке отбасылармен нәтижелі жұмыс жасау ғана 
емес, сонымен бірге барлық отбасылармен өза-
ра әрекеттесудің инновациялық тәсілдерін табу. 
Инклюзивті мектептерде тәрбиешідер отбасы-
лар мен мектептерді байланыстыратын және 
барлық балаларға білім алуға және жетістікке 
жетуге көмектесетін мектеп-отбасылық серік-
тестіктің тиімді тетіктерін жасауда. Орта және 
жоғары табысты отбасылардың қажеттіліктеріне 
бағытталған көптеген ынтымақтастық бағдарла-
маларына қарағанда инклюзивті мектепке де-
йінгі балалақша жұмысшылар барлық отбасы-
ларды ескереді және кез-келген жастағы ерек-
ше білім беру қажеттіліктері бар отбасыларына 
балабақша өміріне қатысуға мүмкіндік беретін 
жұмыс әдістерін қолданады[5].

Осы әдістердің ішінде мыналарды атап өтуге 
болады:

– балабақша жүйесінде отбасы институтын 
қолдау;

– отбасылар мен түрлі әлеуметтік институт-
тар арасындағы делдалдық;

– негізделген таңдау жасау үшін отбасыларға 
ақпарат беру;

– кәсіби сөздерсіз және ата-аналарға түсінікті 
лексиканы қолдану;

– отбасы мүшелерінің балабақшадағы іс-ша-
ралар өтетін орынға баруына көмек көрсету;

– балабақша жанындағы және отбасылар тұ-
ратын жерде іс-шаралар мен жиналыстар өткізу;

– баламен жұмыс істеудің балама нұсқалары;
– өткізу барысында балалар ата-анасынан ал-

шақ болмайтын іс-шараларды ұйымдастыру;
– ата-аналардың мүдделері мен қажеттілікте-

ріне бағытталған іс-шаралар өткізу;
– ата-аналармен олар үшін ыңғайлы уақытта 

кездесу, мысалы, кешке, демалыс және таңертең;
– егер отбасы қажет болса, аудармашыны 

ұсыну.
– инклюзивті білім беруде ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар баланы тәрбиелеп отырған 

отбасымен қарым-қатынас формалары[6]:
1. Нақты отбасымен тікелей жұмыс:
– тәрбиеші үйге барған кезде үйдің, кіребе-

рістің, пәтердің сыртқы келбеті мен айналасына 
назар аударады ;

– отбасымен кездесіп, ол тек анасын ғана 
емес, сонымен бірге әкесін, басқа балалар мен 
ересек отбасы мүшелерін көруге тырысады;

– қажеттіліктер, проблемалар мен ресурстар 
туралы ата-аналардан біледі;

– баланың мектептен тыс жұмыстары туралы 
сұрайды (егер ол мектеп жасына жеткен болса);

– ата-аналардың сұрақтарына жауап береді;
– отбасының балаға қалай қарайтынын, оны 

қалай тәрбиелейтінін және дамуын қадағалай-
ды;

– мінез-құлық, жаттығу, мәселелерді шешу 
стратегиясын көрсетеді.

Сол тактика аясында ата-аналар тәрбиешіге 
(немесе тәрбиешідерге) барады және оның ба-
рысында:

– ата-аналар маманның балаға қалай қарай-
тынын бақылайды (мысалы, олар сыныпта неме-
се қабылдау бөлмесінде, тестілеу кезінде);

– тәрбиеші ата-аналардың сұрақтарына 
жауап береді, түсіндіреді;

– тәрбиеші ата-ананың балаға қалай қарай-
тынын бақылайды;

– тәрбиеші басқа қызмет өкілдерімен кеңе-
суді ұйымдастырады, егер оған проблемаларды 
жақсы түсіну және шешу қажет болса немесе ол 
отбасына тікелей көмектесе алатын болса;

– ата-аналарды баланың дамуы туралы кар-
талар, диаграммалар, анкеталар толтыруға ша-
қырады, содан кейін нәтижелерін жауаптары-
мен салыстырады;

– ата-аналар мектепке және комиссияға ба-
рады;

– тестілеу немесе бағалау нәтижелері туралы 
жазбаша есеп ата-аналарға ұсынылады.

2. Белгілі бір отбасымен жанама жұмыс:
– Ақпарат және пікір алмасу арнайы ұйым-

дастырылған күнделік арқылы жүзеге асырыла-
ды, онда ата-аналар мен әлеуметтік. тәрбиеші 
жазбалар жасайды, мысалы, әр апта сайын не-
месе екіде;

– отырысында талданып бақылаулар үй күн-
делігі;

– оңалту жұмыстарының нәтижелері есеп-
терде (алты айда бір рет) ұсынылады;

– тәрбиеші басқа мамандарды тарта отырып, 
жазбаша хабарламалар, ата-аналар үшін ақпа-
рат ұйымдастырады;

– телефон байланыстары;
– ата-аналар үйден кітаптарды, оқулықтар-

ды тәрбиешінің ұсынысы бойынша кітапханаға 
алып барады;

– ата-аналар карточкаларды, анкеталарды, 
баланың қабілетін дамыту сызбаларын толтыра-
ды;

– демалыс күндері сабақ өткізу ұсынылады, 
демалыс мүмкіндіктері туралы ақпарат беріледі;

– Ата-аналарға баласына арналған материал-
дар қобдишасының мазмұнымен танысуға мүм-
кіндік беріледі.

3. Ата-аналар тобымен тікелей жұмыс:
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– ата-аналармен кездесулер, ақпарат алмасу, 
жұмыстың барысы мен баланың жетістіктері ту-
ралы есеп, болашаққа жоспарларды талқылау;

– ата-аналар жиналысында сөз сөйлеу және 
олардың сұрақтарына жауап беру;

– ата-аналар үшін семинарлар, қойылымдар, 
пікірталастар, рөлдік ойындар ұйымдастыру;

– ата-аналар үшін кенелердің бір немесе бас-
қа тақырыбы бойынша арнайы курс ұйымдасты-
ру;

– ата-аналарды мәдени шараларды дайын-
дауға және өткізуге тарту;

– ата-аналармен олардың қарым-қатынасы, 
көрсетілетін көмектің одан әрі күтуі туралы сұх-
баттасу.

4. Ата-аналар тобымен жарнама жұмыс:
– ата-аналарға нақты мамандармен (психо-

лог, тәрбиеші, директордың тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары, директор) қалай, қандай жағдайда 
және қандай жағдайларда хабарласу туралы ақ-
парат беру;

– кеңседе немесе ата-аналар үшін «бұрышта» 
кітаптар, әдістемелік әдебиеттер көрмесін ұйым-
дастыру;

– тестілеу процедурасын түсіндіретін буклет 
дайындау, нәтижелердің қалай түсіндірілетінін 
бағалау;

– үйде ата-аналарға кітаптар беру;
– үй тапсырмасына немесе алдағы іс-шара-

ларға, демалыстарға жазбаша ұсыныстар да-
йындау;

– ата-аналардың қажеттіліктері мен пікірле-
рін анықтау үшін сауалнамалар жіберу;

– Ата-аналар балаларын күткен стенд немесе 
хабарландыру тақтасын ұйымдастыру.

5. Отбасылар арасындағы байланысты дамы-
ту:

* тәрбиеші ата-аналар тобы арасында «күту-
шілер» желісінің дамуына ықпал ете алады;

* көмекке зәру бала пайда болған отбасы-
ларға тәжірибелі ата-аналардың баруын ұйым-
дастырады;

* ата-аналар үшін ассоциация немесе өзін-өзі 
басқару тобын ұйымдастыруға көмек;

* әкелерді бірдеңені жөндеуге немесе пайда-
лануға беруге шақыруға;

* Ата-аналардың мектептің комиссияларында 
немесе кеңестерінде болуын қамтамасыз ету;

* ата-аналарға балалардың қызығушылық 

клубтары мен іс-шараларын ұйымдастыруға кө-
мектесу;

* ата-аналардың өз құқықтарын қорғауын, 
заңдар мен тәртіпті дамытуға, қызметтер көрсе-
туге әсер ететін қоғамдық ұйымдардың жұмы-
сына араласуын қамтамасыз ету.

* Мүгедектер – біздің қоғамның бөлігі. Олар-
ға деген көзқарас мәдениет пен әлеуметтік да-
мудың деңгейін анықтайды. Мүмкіндігі шектеулі 
адамдарға деген немқұрайлылық пен қатыгездік 
бүкіл қоғамның рухани тозуына алып келеді[7].

Сондай-ақ, біз ата-аналардың арнайы бі-
лім беру қажеттіліктерімен балаларды қалып-
ты дамып келе жатқан мектеп жасына дейінгі 
балалармен бірлесіп оқытуға даярлық деңгейін 
анықтау мақсатында «Балабақшадағы инклю-
зивті қызметке деген көзқарасым» атты сауал-
намалық әдісті қолдандық. Ол үшін балалардың 
ата-аналарын екі топқа бөлдік. Бірінші топтағы 
ата-аналар арнайы білім беру қажеттіліктері бар 
балалар тобы екінші топқа қалыпты дамуы бар 
балалардың ата-аналары кірді.

Қалыпты дамып келе жатқан балалардың 
ата-аналарының бірінші тобында арнайы білім 
беру қажеттіліктерімен балаларды ұйымдас-
тырудың ең қолайлы түрлері туралы сұраққа 
келесі жауаптар алынды. Эксперимент топтағы 
ата-аналарының 25% -ы және бақылау тобының 
ата-аналарының 25% -ы арнайы білім беру қа-
жеттіліктерімен балалар және қалыпты дамып 
келе жатқан мектеп жасына дейінгі балалар ба-
лабақшасының бір тобында балалардың бірікке-
нін атап өтті. Балалардың бір балабақшада бол-
ғанын, бірақ әртүрлі бағыттағы топтарда экспе-
рименталды ата-аналардың 35% және бақылау 
тобының ата-аналарының 30% қолдады. Үйірме-
лерде балабақшадан тыс қарым-қатынасты экс-
перимент топтағы ата-аналарының 20% -ы және 
бақылау топтарының ата-аналарының 20% -ы 
маңызды деп санайды. Эксперимент тобындағы 
ата-аналарының 45% -ы және бақылау тобының 
50% -ы арнайы білім беру қажеттіліктерімен ба-
лаларды қалыпты дамып келе жатқан балалар-
дан бөлек тәрбиелеу керектігін айтты.

Кесте-1. Қалыпты дамып келе жатқан бала-
лардың ата-аналарының бірінші тобында ар-
найы білім беру қажеттіліктерімен балаларды 
ұйымдастырудың ең қолайлы түрлері.

№ Сұрақтар Эксперимент 
тобы

Бақылау 
тобы

1 Арнайы білім беру қажеттіліктерімен балалар және қа-
лыпты дамып келе жатқан мектеп жасына дейінгі бала-
лардың бір балабақшада болғанын, бірақ әртүрлі бағыт-
тағы топтарда болуын қалайсыз ба?

35% 30%

2 Арнайы білім беру қажеттіліктерімен балалар және қа-
лыпты дамып келе жатқан мектеп жасына дейінгі бала-
лардың үйірмелерде балабақшадан тыс қарым-қатына-
ста болғаны дұрыс па?

20% 20%

3 Арнайы білім беру қажеттіліктерімен балаларды қа-
лыпты дамып келе жатқан балалардан бөлек тәрбиелеу 
керек пе?

45% 50%
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AN Арнайы білім беру қажеттіліктері бар бала-
лармен бірлесіп білім алуға даму стандарттары 
бар балалардың ата-аналарының дайынды-
ғы туралы сұраққа эксперименталды топтағы 

ата-аналардың 25% және бақылау топтарының 
ата-аналарының 35% келісіп және позитивті 
жауап берді. 

Талдау негізінде біз қалыпты дамып келе жат-
қан балалардың ата-аналарының арнайы білім 
беру қажеттіліктерімен балаларға оң көзқара-
сы туралы айтуға болады. 42% бірлескен ойын-
дарды аулада өткізу мүмкін деп санайды; 25% 
– үйірмелер мен секциялардағы байланыс, 25% 
– ситуациялық байланысқа мүмкіндік береді деп 

Сурет-1. Арнайы білім беру қажеттіліктері бар балалармен бірлесіп білім алуға 
даму стандарттары бар балалардың ата-аналарының дайындығы.

ойлайды.Осы тұрғыда арнайы білім беру қажет-
тіліктерімен балалардың әлеуметтік қабылдауы-
ның ерекшелігі анықталды. Ата-аналардың үш-
тен бірі (35%) арнайы білім беру қажеттіліктері 
бар балалармен бірлесіп оқыту мен тәрбиелеу 
қалыпты жағдай деп санайды

Сурет-2. Қалыпты дамып келе жатқан балалардың ата-аналарының арнайы бі-
лім беру қажеттіліктерімен балаларға оң көзқарасы.

ҚОРЫТЫНДЫ
Арнайы білім беру қажеттіліктері бар мектеп-

ке дейінгі мекеменің балалары үшін инклюзив-
ті білім берудің психологиялық-педагогикалық 
технологиялары қазіргі қоғамдағы денсаулығы 
шектеулі әр бала өзінің мүмкіндіктері мен қа-

жеттіліктеріне бейімделген сапалы білім алу құ-
қығын жүзеге асырады деген үміт беретін оқы-
тудың прогрессивті әдісі болып табылады. Өмір-
ден өз орныңызды тауып, өмір сүру мүмкіндігі 
мен әлеуетін іске асырады.
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