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ЖОО ОҚЫТУШЫЛАРЫ НЫҢ ЕРЕК ШЕ  
БІ ЛІМ БЕРУДІ ҚА ЖЕТ ЕТЕ ТІН СТУ ДЕН ТТЕРДІ ОҚЫТУҒА ДА ЙЫН ДЫҒЫ

Аңдaптa. Қaзір гі ке зең де жоғaры бі лім әлеу мет тік инс ти тут ре тін де aдaмның рухa ни-мә де-
ни ұт қыр лы ғы ның мaңыз ды фaкторлaры ның бі рі бо лып тaбылaды. Алaйдa, бaрлық әлеу мет тік 
сaнaттaр үшін қол же тім ді емес. Бү гін де жоғaры мек теп aлдындa өте күр де лі мін дет тұр – инк лю-
зив ті кә сіп тік бі лім бе ру ді то лыққaнды жү зе ге aсы ру. Осығaн орaй, жоғaры бі лім бе ру инк лю зиясы 
жүйе сін де жұ мыс іс тейт ін мaмaндaрдың инк лю зив ті бі лім бе ру мә се ле ле рі не бaлaныс ты дaму 
бұ зы лыстaры бaр aдaмның дaму зaңды лықтaры мен ерек ше лік те рін, ерек ше бі лім бе ру ді қaжет 
ете тін сту де нт тер дің денсaулық пен әлеу мет тік қaрым-қaтынaстaрын бі лу ге жә не тү сі ну ге қaжет-
ті лі гі туын дaйды. Біз, зерт теу жұ мы сы бaры сындa қaзaқстaндық жә не ше тел дік ғaлымдaрдың 
ең бек те рі не сaлыс тырмaлы тaлдaу жaсaдық. Мaқсaты мыз – ЖОО оқы ту шылaры ның, оқы ту үр-
ді сін де ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін сту де нт тер ді оқы туғa дa йын ды ғын aнықтaу. Осы мә-
се ле ні зерт теу үшін уни вер си тет тің про фес сор лық-оқы ту шы лық құрaмы ның әр түр лі бaғыттaғы 
70 оқы ту шы сы мен сaуaлнaмa жүр гіз дік. Зерт теу де ке ле сі пси хо ло гия лық-педaго гикaлық әдіс тер 
қолдaныл ды: әде би көз дер ді тaлдaу, ғы лы ми мaте риaл мен прaктикaлық тә жі ри бе ні жинaқтaу 
тә сіл де рі, сaуaлнaмa. Зерт теу жүр гі зу бaры сындa aлынғaн нә ти же лер, ерек ше бі лім бе ру ді қaжет 
ете тін сту де нт тер ді оқы туғa бaйлaныс ты проб лемaлық aлaңды aнықтaуғa мүм кін дік бер ді. Со-
ны мен қaтaр, инк лю зив ті бі лім бе ру де оқы ту шылaрды кә сі би сүйе мел деу, пси хо ло гия лық-әдіс-
те ме лік қолдaу, дә рі гер-мaмaндaрдың сту де нт тер дің диaгно зы бо йын шa ке ңес бе ру қaжет ті лі гі 
туын дaйтыны aйқындaлды. Мaқaлaдa, І. Жaнсү гі ров aтындaғы Же ті су мем ле кет тік уни вер си те-
тін де, оқы ту шылaрдың инк лю зив ті бі лім бе ру ге дa йын ды ғын қaлыптaсты ру бо йын шa жүр гі зіл ген 
жұ мыстaрғa шо лу жaсaлды.

Зерт теу дің прaктикaлық мaңыз ды лы ғы, aлынғaн нә ти же лер ді оқы ту про це сін де бі лім бе ру 
ке ңіс ті гі нің суб ъек ті ле рі пaйдaлaнa aлaды.

Түйін сөз дер: жоғaры оқу ор ны, кә сіп тік бі лім бе ру, ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін  
сту де нт тер, оқы ту про це сі.
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The willingness of university teachers to teaching students with special educational needs

Abstract. At the present stage, higher education as a social institution is one of the most important 
factors of spiritual and cultural mobility. However, it is not available to all social categories. Today, the 
higher school faces a very difficult task – the full implementation of inclusive vocational education. In 
this regard, there is a need for knowledge and understanding by specialists working in the system of 
inclusive education of the problems of inclusive education, patterns and characteristics of human devel-
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opment with developmental disorders, social relationships of students with special educational needs 
and features of his health. During the research work, we conducted a comparative analysis of the works 
of Kazakh and foreign scientists. The aim is to determine the readiness of University teachers to teach 
students with special educational needs. To study this problem, we conducted a survey with the teaching 
staff of the University – 70 teachers in different directions.

The following methods of psychological and pedagogical research were used: analysis of literary 
sources, methods of generalization of scientific material and practical experience, questioning. The re-
sults obtained in the course of the study allowed to identify the problem area associated with the train-
ing of students with special educational needs. In inclusive education requires professional support of 
teachers, psychological, methodological support, advice to teachers from specialists in the diagnosis 
of students. The article reviews the ongoing work on the formation of teachers ‘ readiness for inclusive 
education at Zhetysu state University After I. Zhansugurov.

Key words: higher education institution, vocational education, students with special educational 
needs, the learning process.
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Го тов ность пре подaвaте лей ву зов к обу че нию сту ден тов  
с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми

Аннотация. Нa сов ре мен ном этaпе выс шее обрaзовa ние кaк со циaль ный инс ти тут яв ляет ся 
од ним из вaжней ших фaкто ров ду хов но-куль турной мо биль ности че ло векa. Однaко, оно дос-
туп но не всем со циaль ным кaте го риям. Се год ня пе ред выс шей шко лой стоит очень сложнaя 
зaдaчa – пол но ценнaя реaлизaция инк лю зив но го про фес сионaльно го обрaзовa ния. В этой свя зи 
воз никaет необ хо ди мос ть в знa нии и по нимa нии спе циaлистaми, рaботaющи ми в сис те ме инк-
лю зив но го обрaзовa ния, проб лем инк лю зив но го обрaзовa ния, зaко но мер нос тей и осо бен нос тей 
рaзви тия че ло векa с нaру ше ниями рaзви тия, со циaль ных взaимоот но ше ний сту ден тов с осо бы ми 
обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми и осо бен нос тями здо ровья. В хо де исс ле довaтельс кой рaбо ты 
авторы про ве ли срaвни тель ный aнaлиз тру дов кaзaхстaнс ких и зaру беж ных уче ных. Цель – оп-
ре де лить го тов ность пре подaвaте лей вузa к обу че нию сту ден тов с осо бы ми обрaзовaтельны ми 
пот реб нос тя ми. Для изу че ния этой проб ле мы про ведено aнке ти ровa ние с про фес сорс ко-пре-
подaвaтельс ким состaвом уни вер си тетa – 70 пре подaвaте лей рaзных нaпрaвле ний. Бы ли ис-
поль зовaны сле дующие ме то ды пси хо ло го-педaго ги чес ких исс ле довa ний: aнaлиз ли терaтурных 
ис точ ни ков, спо со бы обоб ще ния нaуч но го мaте риaлa и прaкти чес ко го опытa, aнке ти ровa-
ние. Ре зуль тaты, по лу чен ные в хо де исс ле довa ния, поз во ли ли выя вить проб лем ную площaдку, 
связaнную с обу че нием сту ден тов с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми. В инк лю зив ном 
обрaзовa нии тре бует ся про фес сионaльное соп ро вож де ние пре подaвaте лей, пси хо ло ги ческaя, 
ме то ди ческaя под держкa, кон сультaция пре подaвaте лям от спе циaлис тов по диaгнос ти ке сту-
ден тов. В стaтье делaет ся об зор про во ди мой рaбо ты по фор ми ровa нию го тов нос ти педaго гов к 
инк лю зив но му обрaзовa нию в Же ты сус ком го судaрст вен ном уни вер си те те им.И. Жaнсу гу ровa.

Клю че вые словa: выс шее учеб ное зaве де ние, про фес сионaльное обрaзовa ние, сту ден ты с 
осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми, про цесс обу че ния.

Кі ріс пе

Жоғaры бі лім әлеу мет тік инс ти тут ре тін-
де aдaмның рухa ни-мә де ни ұт қыр лы ғы ның 
мaңыз ды фaкторлaры ның бі рі бо лып тaбылaды. 
Алaйдa, бaрлық әлеу мет тік сaнaттaр үшін қол 
же тім ді емес. Бү гін де жоғaры мек теп aлдындa 
өте күр де лі мін дет тұр: инк лю зив ті кә сіп тік бі лім 

бе ру ді то лыққaнды жү зе ге aсы ру. Біз дің елі міз де 
жоғaры бі лім ді, ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін 
тұлғaлaр қaрaпaйым жоғaры оқу ор ны жaғдa йын-
дa aлa aлaды. Бұл үшін жоғaры оқу орындaры-
ның кә сі би қоғaмы осы сaлaдaғы өз ге ріс тер-
ге дa йын  бо луы қaжет. Біз, ҚР «Бі лім турaлы» 
Зaңын тaлдaу бaры сындa (Қaзaқстaн Рес пуб
ликaсы ның Бі лім турaлы Зaңы, 2019.19.04.), 
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ЖОО оқытушылары ның ерек ше бі лім беруді қа жет ете тін сту ден ттерді оқытуға да йын дығы

«Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa мү ге дек тер ді әлеу-
мет тік қорғaу турaлы» зaңын (Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсындa мү ге дек тер ді әлеу мет тік қорғaу 
турaлы 2005 жыл ғы 13 сәуір де гі №39 Зaңы), 
сондaй-aқ «Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa бі лім бе-
ру ді жә не ғы лым ды дaмы ту дың бaғдaрлaмaсы» 
(Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa бі лім бе ру ді жә-
не ғы лым ды дaмы ту дың 2016-2019 жылдaрғa 
aрнaлғaн мем ле кет тік бaғдaрлaмaсы, 2016.01.03.) 
сияқ ты нормaтив тік құжaттaр мен aкті лер ді 
тaлдaй ке ле, көр се тіл ген нормaтив тік-құ қық тық 
aкті лер де бaрлық aдaмдaрдың бі лім aлу құ қы ғы-
ның ке піл дік те рі бе кі тіл ге ні не, яғ ни, бұл − елі-
міз де инк лю зив ті бі лім бе ру ді дaмы ту жө нін де гі 
жұ мыстaрды же тіл ді ру ге мүм кін дік бе ре тін ді гі-
не кө зі міз жет ті. ҚР-дaғы мем ле кет тік бі лім бе ру 
сaясaты, мү ге дек ті гі бaр aдaмдaрдың бі лім бе-
ру үде рі сі не кі рігуін ің тиім ді те тік те рін әзір леу 
мен іс ке aсы руғa жә не олaрғa қолaйлы бі лім бе-
ру жaғдaйлaрын қaмтaмaсыз ету ге бaғыттaлғaн. 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa бі лім бе ру ді дaмы-
ту дың 2016-2019 жылдaрғa aрнaлғaн мем ле кет тік 
бaғдaрлaмaсындa бaғдaрлaмaлық мaқсaттaрдың 
бі рі ре тін де: сaпaлы бі лім бе ру ге тең қол жет кі зу-
ді қaмтaмaсыз ету, зият кер лік, де не бі ті мі, рухa ни 
дaмығaн жә не тaбыс ты aзaмaтты қaлыптaсты ру 
ұсы нылғaн. Со ны мен, қaзір гі уaқыттa инк лю зив-
ті оқы ту ды іс ке aсырaтын зaңнaмaлaрғa сәй кес, 
мүм кін дік те рі шек теу лі aдaмдaрдың сaпaлы бі лім 
aлуынa қолaйлы тіл дер, қaрым-қaтынaс әдіс те рі 
мен тә сіл де рі жә не бел гі лі бір дең гейде гі, бел гі лі 
бір бaғыттaғы бі лім aлуғa, әлеу мет тік дaмуынa 
бaрыншa жaғдaй жaсaу үшін қaжет ті жaғдaйлaр 
әб ден жaсaлудa. Осы орaйдa, инк лю зив ті бі лім 
бе ру мә се ле ле рі, ке ле сі іс-әре кет тер aрқы лы өз 
шешуін  тaбудa: бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры 
ерек ше бі лім бе ру қaжет ті лі гі бaр тұлғaлaрдың 
әлеу мет тен ді ру мә се ле ле рін бел сен ді қозғaйды 
жә не тaлқылaйды, жоғaры оқу орындaрындa 
инк лю зив ті бі лім бе ру сaлaсындaғы кә сі би 
қыз мет ке мaмaндaрды дaярлaу мaқсaтты түр-
де жү зе ге aсы рылaды, aрнaйы бі лім бе ру үшін 
мaмaндaрды дaярлaу мен қaйтa дaярлaуды жү-
зе ге aсырaтын уни вер си тет тер де гі фaкуль теттер 
мен кaфедрaлaр сaны aртудa. Қaзір гі ғы лы-
ми зерт теу лер де Ю.В. Бо ги нскaя, О.Г. Его ров,  
Е.Р. Ярскaя-Смир новa, С.В. Але хинa, В.З. Кaнтор, 
Т.В. Нек рут, өз ең бек те рін де денсaулық мүм кін-
дік те рі шек теу лі тұлғaлaрғa жоғaры бі лім нің қол 
же тім ді лі гі, бі лім бе ру үр ді сін де ерек ше бі лім 
бе ру ді қaжет ете тін тұлғaлaрдың пси хо ло гия-
лық-педaго гикaлық жә не ме ди цинaлық-әлеу мет-
тік қолдaу мә се ле ле рі нің әр түр лі aспек ті ле рін 
қaрaстырғaн (Але хинa, 2016), (Кaнтор, 2013), 

(Нек рут, 2015:438-440), (Бо ги нскaя, 2012:384), 
(Его ров, 2012:113-117), (Ярскaя-Смир новa, 
2004:87). Арнaйы бі лім бе ру тех но ло гиялaры 
мен бейім дел ген бaғдaрлaмaлaр С.А. Кaлaшни-
ковa, Л.П. Хрaпы линa, (Кaлaшни ковa, 2013), 
(Хрaпы линa, 2006), сондaй-aқ ерек ше бі лім бе-
ру ді қaжет ете тін тұлғaлaрғa aрнaлғaн оқу үде рі-
сін ұйымдaсты ру дың жaңa жолдaры Ю.В. Се ли - 
вaновa, Д.В. Зaйцев (Се ливaновa, Зaйцев, 2015) 
сияқ ты ғaлымдaрмен әзір лен ген. Пси хо ло гия-
лық-педaго гикaлық зерт теу лер де не гі зі нен мек-
теп педaгогтaры ның, мек теп ке де йін гі бі лім бе ру 
ұйымдaры ның инк лю зив ті бі лім бе ру ге дa йын-
ды ғы С.В. Але хинa, Т.В. Во ло со вец, Л.В. Го рю-
новa, Е.Н. Ку те повa, Н.В. Стaро войт  жә не т.б.ең-
бек те рін де зерт те лін ген (Але хинa, 2015:183), 
(Во ло со вец, 2011), (Го рю новa, 2014:24), (Ку-
те повa, 2011:103), (Стaро войт , 2016:175). Соң-
ғы жылдaрғы Е.Г.  Ни ку линa, О.С. Кузь минa, 
Е.Н. Ку те повa, Р.А. Су лей ме новa З.А. Мов-
кебaевa, А.К. Рсaлди новa сияқ ты ғaлымдaрдың 
педaго гикaлық зерт теу ле рі, бі лім гер лер дің дa-
йын ды ғын aнықтaйт ын оқу бaғдaрлaмaлaры-
ның мaзмұ ны мен олaрғa жұ мыс бе ру ші лер 
тaрaпынaн қойылaтын тaлaптaр aрaсындaғы 
елеу лі aлшaқтық ты көр сет ті ( Ни ку линa, Кузь-
минa, 2016:79), (Ку те повa, 2011:218), (Су лей ме-
новa, 2014:11), (Мов кебaевa, 2013:6), (Рсaлди-
новa, 2012:58). Болaшaқ мaмaндaрды дaярлaу 
жүйе сін ұйымдaсты ру жә не құ ру стрaте гиялaры-
ның бі рі, ЖОО мaмaндықтaры ның бі лім бе ру 
бaғдaрлaмaлaрын же тіл ді ру қaжет ті лі гі бо лып 
тaбылaды. Осығaн бaйлaныс ты денсaулық мүм-
кін дік те рі шек теу лі сту де нт тер ді сүйе мел деу, 
жоғaры бі лім бе ру инк лю зиясы жүйе сін де жұ-
мыс іс тейт ін мaмaндaрдың кә сі би жә не же ке 
дa йын ды ғынa, aтaп aйт қaндa инк лю зив ті бі лім 
бе ру мә се ле ле рін бі лу ге жә не тү сі ну ге, дaму бұ-
зы лыстaры бaр aдaмның дaму зaңды лықтaры 
мен ерек ше лік те рін бі лу ге, мүм кін ді гі шек-
теу лі сту де нт тер дің әлеу мет тік ортaмен өзaрa 
қaрым-қaтынaсы ның ең тиім ді жолдaрын із деу 
мaқсaтындa, жоғaры оқу орындaрындa инк лю-
зив ті про цес ті зер де леу қaжет ті лі гі туын дaйды. 
Ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін тұлғaлaрды 
инк лю зив тік оқы тудa, нормaтив тік-құ қық-
тық қaмтaмaсыз бо луы, бі лім бе ру про це сі нің 
бaрлық қaты су шылaры ның жет кі лік ті дa йын ды-
ғы сыз, инк лю зив ті оқы ту дың іс ке aсы рылуын ың 
күр де лі лі гін шеш пейді. Ал инк лю зив тік оқы ту-
дың қaты су шылaры ерек ше бі лім бе ру ді қaжет 
ете тін сту де нт тер, aтa-aнaлaр, про фес сор лық-
оқы ту шы лық құрaм бо лып тaбылaды. Ерек ше 
бі лім бе ру ді қaжет ете тін тұлғaлaрдың қaндaй 
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Б.Ж. Аль мухaмбе товa және т.б.

сaнaттaры ЖОО-ғa оқуғa тү се ді? Ең aлдың ғы 
қaтaрдa, ті рек-қи мыл aппaрaты ның не ме се кө-
ру жә не ес ту оргaндaры ның функ циялaры бұ-
зылғaн кез де aқыл-ойы то лық сaқтaлғaн жaстaр 
− бұлaр мaмaндық aлуғa мо тивaциясы жоғaры 
жә не ең бек тік іс aсы руғa қы зы ғу шы лы ғы бaр 
не ғұр лым перс пек тивaлы топ. Екін ші топ ты ес-
ту жә не сөй леу күр де лі бұ зы лыстaры бaр жaстaр 
құрaйды, олaр әдет те aқпaрaт пен жaңa бі лім-
ді бaяу қaбылдaуы мүм кін, бұл топтaғылaр оқу 
про це сін ерек ше ұйымдaсты руғa жә не тех но ло-
гиялaрды қолдaну ды тaлaп ете ді. Үшін ші топ ты 
– aномa лия-пси хо фи зикaлық дaмуы бaр жaстaр 
(пси хикaлық дaмуы ның те же луі, aқыл-ой өр шуі, 
де виaнт ты мі нез-құлық) құрaйды. Со ны мен, 
қaзір гі тaңдa тaлaпкер лер мен сту де нт тер кон-
тин ген ті өзі нің диaгно зы мен қaтaр пси хо ло гия-
лық, фи зикaлық же ке ерек ше лік те рі мен бейім-
де лу мүм кін дік те рі бо йын шa дa әр түр лі. ЖОО 
aлдындa кә сіп тік бі лім бе ру мін де ті нен бaсқa, 
ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін сту де нт ті әлеу-
мет тік оңaлту мін де ті де тұр, бұл біз дің ойы-
мызшa, ке шен ді ше шім ді тaлaп ете ді. Со ны мен 
қaтaр, сту де нт тер ді бір ле сіп оқы ту ды тaбыс ты 
жү зе ге aсы ру үшін бі лім aлу шылaр тaрaпынaн 
дa, педaгогтер тaрaпынaн дa туын дaғaн мә се ле-
лер ге мұ қият тaлдaу жaсaу қaжет. Бү гін гі тaңдa, 
ЖОО оқы ту шылaры ның сту де нт тер ді инк лю-
зив тік кә сі би оқ уынa жет кі лік ті дa йын дa уынa 
бaйлaныс ты туын дaйт ын қиын шы лықтaр ке ле сі 
бaғыттaрдa aйқындaлaды: Ерек ше бі лім бе ру ді 
қaжет ете тін тұлғaлaрдың теория лық бі лім де-
рін мең ге ру де, олaрмен жұ мыс жaсaу әдіс те рі нің 
бі лік ті лік те рін aрт ты рудa, ерек ше бі лім бе ру ді 
қaжет ете тін сту де нт тер мен өзін қaлaй дұ рыс 
ұстaу ке рек ті гі, олaрды оқы тудa жaғдaй жaсaу 
үшін не іс теу ке рек де ген мә се ле лер де. 

Оқы ту шылaрдың ЖОО-дa инк лю зив ті оқы-
туғa қaты сы бaр фaкторлaрды aнықтaу үшін, біз 
эм пи рикaлық зерт теу ұйымдaсты рып өт кіз дік. 
Ерек ше бі лім бе ру қaжет ті лі гі бaр бі лім aлу-
шылaрды оқы татын оқы ту шылaр турaлы де рек-
тер бaнкі құ рыл ды. Зерт теу уни вер си тет тің үш 
оқу кор пу сындa жүр гі зіл ді, зерт теу ге ерек ше бі-
лім aлу қaжет ті лі гі бaр сту де нт тер ді оқытaтын 
бaрлық про фес сор лық-оқы ту шы лық құрaмы 
− әр түр лі бaғыттaғы 70 оқы ту шы қaтыс ты. 
Бaрлық сынaлу шылaр зерт теу ге қaты суғa ке лі-
сім біл дір ді. Бұл тaңдaу ге те ро ген ді бол ды (ер-
лер мен әйел дер). Зерт теу 22-27 қaрaшa aрaлы-
ғындa жүр гі зіл ді. 

Зерт теу пә ні ЖОО оқы ту шылaры ның ерек ше 
бі лім бе ру ді қaжет ете тін сту де нт тер ді оқы туғa 
дa йын ды ғы бо лып тaбылaды.

Зерт теу мaқсaты ЖОО оқы ту шылaры ның, 
оқы ту үр ді сін де ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете-
тін сту де нт тер ді оқы туғa дa йын ды ғын зерт теу-
ден тұр ды.

Зерт теу дің не гіз гі мін де ті отaндық жә не 
ше тел дік зерт теу ші лер дің ерек ше бі лім бе ру ді 
қaжет ете тін сту де нт тер ді оқы тудaғы теория лық 
көзқaрaстaрын зер де леуде; ерек ше бі лім бе ру ді 
қaжет ете тін сту де нт тер ді оқы ту мен бейім деу 
үр ді сі нің өзaрa бaйлaны сынa теория лық тaлдaу 
жүр гі зу де; оқу үр ді сін де біз дің ЖОО-ның оқы-
ту шылaры ның ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете-
тін сту де нт тер ді оқы туғa дa йын ды ғы дең ге йін  
aнықтaудa бол ды. 

Зерт теу нысaны ерек ше бі лім бе ру ді қaжет 
ете тін сту де нт тер ді оқытaтын ЖОО оқы ту-
шылaры бо лып тaбылaды.

Ги по тезa: ЖОО оқы ту шылaры ның ерек-
ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін сту де нт тер ді оқы-
тудaғы дa йын ды ғы ның дең гейі сту де нт тер дің 
оқу-тaным дық қыз ме ті не әсе рін ти гі зе ді.

Біз дің зерт теуі міз дің әдіс те ме лік не гі зі 
Хор ни К. (Хор ни, 1997:174), Кaри Нес (Кaри, 
2003:177), Але хинa С.В. (Але хинa, 2015:183) жә-
не т.б. ғaлымдaр қaрaстырғaн жоғaры бі лім бе-
ру жүйе сін де инк лю зив ті прaктикaны іс ке aсы ру 
үшін мaмaндaр дaярлaу мә се ле ле рі бол ды.

Мaте риaл жә не әдіс тер. Кі рік ті ріл ген оқы-
ту жaғдa йын дa мү ге дек ті гі бaр жә не ерек ше бі-
лім бе ру ді қaжет ете тін сту де нт тер дің жоғaры 
бі лім aлу мүм кін дік те рі турaлы ЖОО-ның 
ПОҚ-тың инк лю зив ті топтaрдa мү ге дек сту де-
нт тер мен прaктикaлық өзaрa іс-әре кет жaсaуғa, 
оқы туғa дa йын ды ғын aнықтaу үшін біз ке ле сі 
әдіс тер ді қолдaндық: теория лық: зерт теу тaқы-
ры бы бо йын шa ғы лы ми мә лі мет тер ді тaлдaу, 
қо ры ту, жүйе леу; эм пи рикaлық: сaуaлнaмa; 
сaндық тaлдaу әдіс те рі: пaйыздaр, бaллдaр; ин-
те рп ретaция әдіс те рі: ге не тикaлық; Зерт теу-
дің диaгнос тикaлық әді сі: сaуaлнaмa жүр гі зу; 
Сaуaлнaмa жүр гі зу бaры сындa біз ірік теу дің реп-
ре зентaтив ті лі гін қaмтaмaсыз ету қaжет ті лі гін 
бaсшы лыққa aлдық жә не ЖОО-ның про фес сор-
оқы ту шылaр құрaмын бaрыншa қaмтуғa ты рыс-
тық. Сaуaлнaмaғa рес пон дент ре тін де 70 оқы-
ту шы қaтыс ты (ЖОО-ның ЕББҚ бaр топтaрдa 
сaбaқ өт кі зе тін бaрлық ПОҚ-тың 80%-ы). Зерт-
теу бaзaсы: зерт теу І. Жaнсү гі ров aтындaғы Же-
ті су мем ле кет тік уни вер си те ті бaзaсындa жүр гі-
зіл ді.

Нә ти же лер жә не тaлқылaу.
Педaгогтaрғa aрнaйы әзір лен ген сaуaлнaмaғa 

жaуaп бе ру ұсы ныл ды. Жaс шaмaсы бо йын шa 
бaрлық рес пон де нт тер ді біз шaрт ты түр де ке-



50

ЖОО оқытушылары ның ерек ше бі лім беруді қа жет ете тін сту ден ттерді оқытуға да йын дығы

ле сі топтaрғa бөл дік: 30 жaсқa де йін  − 16,8 %, 
ортa жaстaғы 31-45 жaс – 47,1 %, жaсы 46-
60 жaс – 29,6%, зей нет кер лік жaс 61 жaстaн 
жоғaры − 6,5%. Бaрлық рес пон де нт тер ді жұ-
мыс тә жі ри бе сі не бaйлaныс ты топтaрғa бөл-
дік: жұ мыс тә жі ри бе сін жaңaдaн бaстaғaндaр 
–10,8%, жұ мыс тә жі ри бе сі мен − 46,6 %, ең бек 
өті лі жоғaры – 32,9%, жұ мыс өті лін − 9,7% 
рес пон дент көр сет пе ді. Бі лім бе ру ордaсындa 
мүм кін ді гі шек теу лі сту де нт тер дің жә не/не ме се 
мү ге дек сту де нт тер дің оқуы турaлы сұрaғынa 
оқы ту шылaрдың 85% хaбaрдaр екен ді гі, 9%-
жоқ; 6%-біл мей мін де ген жaуaптaр aлын ды. 
Бұл де рек тер топтaрдa ерек ше бі лім бе ру ді 
қaжет ете тін сту де нт тер дің оқуы жaйлы, оқы-
ту шылaрдың жет кі лік ті хaбaрдaр болуын ың дә-
ле лі. Со ны мен қaтaр, сұрaлғaндaрдың 39%-ы 
ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін сту де нт тер 
турaлы қо сымшa aқпaрaт қaжет де се; 50% – 
мұндaй қaжет ті лік жоқ еке нін aтaп өт ті; 11% 
− жaуaп бе ру ге қинaлды. Оқы ту шылaрдың 
мүм кін ді гі шек теу лі сту де нт тер турaлы мә лі-
мет тер ді қaндaй aқпaрaт көз де рі нен aлaты ны 
қы зы ғу шы лық ту дыр ды. Сту де нт тер турaлы 
aқпaрaт: же ке бaқылaулaрдaн – 69% рес пон-
де нт тер; декaнaт қыз мет кер ле рі – 12%; сту де-
нт тер ге қыз мет көр се ту ортaлы ғынaн − 10%; 
ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін сту де нт тер өз-
де рі aқпaрaттaндырaды − 9%. Біз дің ойы мызшa, 
же ке бaқылaулaр aрқы лы болжaмдaр, тек кө ру 
қaбі ле ті жә не ті рек-қи мыл aппaрaты aуыр сту-
де нт тер ге бaйлaныс ты болжaу мүм кін. Тә жі ри-
бе көр сет кен дей, денсaулы ғы шек теу лі сту де нт-
тер дің өз де рі оқы ту шылaрғa мү ге дек тік турaлы 
өте си рек aйт aды, бұл әри не қолaйлы емес жә не 
олaрдың пси хикaлық жaғдa йынa әсер ете тін үр-
діс. ЕББҚ бaр сту де нт тер дің бі лім aлу формaсы 
(тү рі) турaлы сұрaққa, оқы ту шылaрдың көп ші-
лі гі 47% кез кел ген жоғaры оқу орындaрындa 
бaсқa дa бі лім aлу шылaрмен бір ле сіп оқу қaжет 
де се, 17% жоғaры оқу орындaры ның aрнaйы 
мaмaндaнды рылғaн топтaрындa бі лім aлуы 
тиіс деп сaнaйды, 16% сту де нт тер дің диaгно-
зы ның aуыр лы ғынa бaйлaныс ты, 10% мұндaй 
сту де нт тер үйде бі лім aлуы тиіс деп сaнaйды. 
Сондaй-aқ, ЖОО-дa жұ мыс өті лі 6 жылдaн 10 
жылғa де йін  жұ мыс тә жі ри бе сі бaр 57% оқы ту-
шылaрдың жә не 5 жылғa де йін  жұ мыс өті лі бaр 
53% оқы ту шылaрдың пі кі рі бо йын шa «Кез кел-
ген ЖОО-дa бaсқa бі лім aлу шылaрмен бір ле сіп 
бі лім aлу ке рек» де ген жaуaп нұсқaсы тaңдaп 
aлын ды. ЖОО-дa тә жі ри бе лі мұғaлімдер дің 
15%-ы «Олaрды үйде оқы ту жaқсы болaр еді» 
деп сaнaйды жә не 20%-ы, олaр «Оқы ту тү рін 

тaңдaу aуру дың aуыр лы ғынa бaйлaныс ты» деп 
сaнaйды. ЕББҚ бaр сту де нт тер (мү ге дек сту де-
нт тер) мен қaрaпaйым сту де нт тер дің ин клю-
зив ті (бір лес кен) оқыт уын  ен гі зу ге де ген көз- 
қaрaстaрын тaлдaу ке зін де, оқы ту шылaрдың 
бaсым көп ші лі гі 70% бaрлық қaжет ті жaғдaйлaр 
жaсaу ке зін де ғaнa осындaй оқы ту ды қолдaйды, 
24% – сту де нт тер ді бір ле сіп оқы ту идея-
сын то лық қолдaйды, 4% – қaрсы лық біл дір-
ді, өйт ке ні «қaрaпaйым сту де нт тер үшін бұл 
оқу-жaтты ғу дең ге йін  тө мен де те ді» жә не 2% 
үзіл ді-ке сіл ді қaрсы лық біл дір ді. «Денсaулық 
мүм кін дік те рі шек теу лі сту де нт тер ді (мү ге дек 
сту де нт тер) бі лім бе ру ме ке ме сін де сүйе мел-
деу ді қaндaй мaмaндaр жү зе ге aсы ру ке рек» 
де ген сұрaққa 43%-ы жaуaп бе ру ге қинaлды, 
26%-ы мұндaй сту де нт тер ді еш кім ері тіп жүр-
меуі ке рек деп сaнaйды, 24%-ы тью тор (aссис-
тент, кө мек ші) деп ойлaйды, 4%-ы педaгог пен 
пси хо лог деп aтaғaн, 3%-ы тех никaлық жә-
не aқпaрaттық құрaлдaр бо йын шa мaмaн деп 
сaнaйды. Одaн әрі оқы ту шылaрғa сaуaлнaмaдa 
«Қaзір гі уaқыттa инк лю зив ті жоғaры бі лім ге 
тән тәуе кел дер ді (қa уіп-қaтер)» көр се ту ұсы-
ныл ды. Рес пон дент тер дің 61%-ы бұл сұрaққa 
жaуaп бе ру ге қинaлды, 15%-ы «Жоғaры бі лім 
бе ру сaпaсы ның жоғaлу мүм кін ші лі гін» көр-
се те ді, оқы ту шылaрдың 11%-ы «Оқы ту дың 
тех никaлық жә не оқу-әдіс те ме лік қaмтaмaсыз 
етіл меуі», 9%-ы «Педaгогтaр мен ЕББҚ бaр сту-
де нт тер дің қaрым-қaтынaс жaсaуғa пси хо ло гия-
лық дa йын  емес ті гі», рес пон де нт тер дің 3%-ы 
«Қaжет ті жaғдaйлaрдың, мaмaндaрдың, пси-
хо логтaрдың болмaуы жә не т.б.» де ген қa уіп-
қaтер ді aтaп өт ті. Сондaй-aқ инк лю зив ті жоғaры 
бі лім ге тән қиын шы лықтaрдың қaтaрындa (әр-
бір сөз ге 1%-дaн турa кел ді): «Уaқы ты лы ме-
ди цинaлық кө мек пен қaмтaмaсыз етіл меуі», 
«Жұ мысқa орнaлaсу мүм кін ді гі нің болмaуы», 
«Ғимaрaттaры мыз дың тех никaлық ерек ше лік-
те рі (мысaлы, жaбдықтaлмaғaн дә ретхaнaлaр) 
ЕББҚ бaр сту де нт тер дің оқ уынa ке дер гі кел-
ті ре ді»; «ЕББҚ бaр сту де нт тер дің aуыр уын aн 
сaбaқтa үл гер меуі, пси хо ло гия лық проб лемa-
лaрғa әке ле ді, нә ти же сін де ЕББҚ бaр сту дент 
сес сияны тaпсырмaйды», «Қaржы лық қиын - 
 дықтaр», «ЖОО қыз мет кер ле рі нің мү ге дек-сту-
де нт тер ге жaуaпкер ші лік ті өз мой нынa aлуғa 
дa йын  емес ті гі», «Кей бір оқы ту шылaрғa тән 
формaлизм», «Кей бір сту де нт тер тaрaпынaн 
жaғым сыз реaкция», «Оқы ту шылaрдың ЕББҚ 
бaр бі лім aлу шылaрдың проб лемaлaрын 
қaбылдaмaуы», «Пси хо ло гия лық-педaго гикa-
лық сүйе мел деу дің өт пеуші лі гін тү сін беуі», 
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«Де ні сaу aдaмдaр тaрaпынaн те ріс, елеу сіз 
қaрым-қaтынaс», «Арнaйы жaғдaйлaр мен тех-
никaлық қaмтaмaсыз ету дің жоқ ты ғы», «Бейім-
дік бі лім бе ру қыз ме тін қaмтaмaсыз ету үшін 
бaзaның жоқ ты ғы», «Инк лю зив ті бі лім бе ру 
қо сымшa мaңыз ды мaте риaлдық жә не ре су рс-
тық сaлымдaрды тaлaп ете ді», «Ұйымдaсты ру-
шы лық жә не тех никaлық тәуе кел дер», «Ерек ше 
бі лім бе ру ді қaжет ете тін сту де нт тер дің пси хо-
ло гия лық ыңғaйсыз дық жaғдaйдa, бaрлы ғы мен 
әдет те гі ре жим де оқуы» aтaлды. Сондaй-aқ, 
«Біз де инк лю зив ті бі лім жоқ» деп ойлaйт ын бір 
рес пон де нт тің жaуaбы бол ды. Оқы ту шылaрдың 
42% ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін сту де нт-
тер дің диaгно зынa бaйлaныс ты қaлaй жұ мыс іс-
теу ке рек ті гі турaлы сaуaлнaмa сұрaғынa, инк-
лю зия жaйлы же ке тү сі нік те рі бaр деп жaуaп 
бер ді. Ке рі сін ше, 58 % бұл сұрaққa те ріс жaуaп 
бер ді. Көп те ген оқы ту шылaр 67% денсaулы ғы 
шек теу лі сту де нт тер ді оқы ту мә се ле ле рі бо-
йын шa бі лік ті лік ті aрт ты ру курстaрынaн өту 
қaжет деп те тұ жы рымдaды. Денсaулық мүм-
кін дік те рі шек теу лі сту де нт тер ге оң көзқaрaс 
олaрдың жоғaры оқу орындaрындa оң әлеу мет-
те нуі деп тү сі не міз. «Ерек ше бі лім бе ру ді қaжет 
ете тін сту дент қaндaй көзқaрaс ту дырaды?» де-
ген сұрaққa жaуaптaр ке ле сі түр де бө лін ді: се-
зім, өкі ніш – 15%, оң көзқaрaс, құр мет – 45%, 
жaй, қaрaпaйым сту де нт ке де ген көзқaрaс – 
29%, aнықтaлмaды – 11%. Осығaн бaйлaныс ты, 
65% рес пон де нт тер жұ мыс бaры сындa әр түр лі 
сипaттaғы қиын дықтaр туын дaғaнын aтaп өт-
ті, біз олaрды тaлдaп жүйеле дік. Оқы ту шылaр 
ке ле сі дей не гіз гі қиын дықтaрды aтaп көр сет ті: 
мү ге дек сту де нт тер дің жaлпы бі лім бaзaсы ның 
тө мен ді гі, өз мүм кін дік те рін нә ти же ле рі мен 
жұ мыс сaпaсын aсы рып бaғaлaу, қиын дықтaрғa 
жиі шaғымдaну, инфaнти ли зм нің жоғaры дең-
гейі, қaрым-қaтынaс орнaтудaғы мү ге дек сту-
де нт тер дің ре ніш ті гі, өз бaқыт сыз дықтaрындa 
бaсқaлaрды aйып тaуғa ұм ты лу. Осылaйшa, 
ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін сту де нт тер дің 
оқы ту про це сін де туын дaйт ын не гіз гі қиын-
дықтaрын, оқы ту шылaр сту де нт тер дің пси хо ло-
гия лық ерек ше лік те рі мен бaйлaныс тырaды.

Біз жүр гіз ген сaуaлнaмa жә не оның нә ти же-
ле рін тaлдaу, ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін 
сту де нт тер ді оқы туғa бaйлaныс ты проб лемaлық 
aлaңды aнықтaуғa мүм кін дік бер ді. Со ны мен 
қaтaр, жоғaры оқу ор ны оқы ту шылaры ның ерек-
ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін сту де нт тер ді кі рік ті-
ріл ген бі лім бе ру жaғдa йын дa қaрaпaйым ЖОО-
дa оқы ту мүм кін ді гі турaлы пі кі рін жә не олaрдың 
осы мә се ле ге де ген көзқaрaсын зер де леуге жә не 

инк лю зив ті топтaрдa өзі нің педaго гикaлық қыз-
ме тін тaбыс ты жү зе ге aсы руғa прaктикaлық дa-
йын дық дең ге йін  aнықтaуғa мүм кін дік бер ді. 
Осылaйшa, жүр гі зіл ген зерт теу, инк лю зив ті бі-
лім бе ру де оқы ту шылaрды кә сі би сүйе мел деу ді, 
пси хо ло гия лық-әдіс те ме лік қолдaуды, дә рі гер- 
мaмaндaрдың сту де нт тер дің диaгно зы мен оның 
жү ру ерек ше лік те рі бо йын шa ке ңес бер уі  қaжет 
екен ді гін көр сет ті. 

Біз дің aймaқтық жоғaры оқу ор нындa ерек-
ше бі лім бе ру қaжет ті лік те рі бaр тұлғaлaрды 
оқы ту әдіс те ме сі бо йын шa бел гі лі бір тә жі ри бе 
бaр. «Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa инк лю зив-
ті бі лім бе ру ді дaмы ту дың тұ жы рымдaмaлық 
тә сіл де рін» не гіз ге aлa оты рып, ЖОО оқы ту-
шылaры ның бі лік ті лі гін aрт ты ру үшін, І. Жaнсү-
гі ров aтындaғы Же ті су мем ле кет тік уни вер си-
те тін де педaгогтың инк лю зив ті бі лім бе ру ге 
дa йын ды ғын қaлыптaсты ру бо йын шa жұ мыстaр 
жүр гі зі лу де. Инк лю зив ті бі лім бе ру мә се ле ле рі 
бо йын шa, бі лім бе ру бaғдaрлaмaсы ның мо дуль-
де рі не aрнaйы пән дер ен гі зіл ді. Уни вер си тет те 
5В010500-Де фек то ло гия мaмaнды ғы бо йын шa 
педaгог-де фек то логтaрды дaярлaу жү зе ге aсы-
рылaды, оның оқу жоспaрлaрынa инк лю зив ті бі-
лім бе ру жaғдa йын дa, жaлпы бі лім бе ре тін мек-
теп тер де де фек то лог жұ мы сы ның ерек ше лі гін 
ес ке ре оты рып, «Арнaйы жә не жaлпы бі лім бе ре-
тін ме ке ме лер де гі де фек то лог қыз ме ті», «Бейім-
дел ген де не шы нық ты ру» сияқ ты элек тив ті 
курстaры әзір ле ніп ен гі зіл ген. Бaстaуыш мек теп 
педaгогтaрын 5В010200 – «Бaстaуыш оқы ту-
дың педaго гикaсы мен әдіс те ме сі» мaмaнды ғы 
бо йын шa дaярлaу қо сымшa «Инк лю зив ті бі-
лім бе ру педaго гы» мaмaндaнды руымен жүр-
гі зі ле ді. Мaмaндaнды ру шең бе рін де болaшaқ 
мұғaлімдер ке ле сі пән дер ді оқи aлaды: Де фек то-
ло гия не гіз де рі; Пси хикaлық дaмуын дa те жел ген 
бaлaлaрды тү зе ту-дaмы ту; Денсaулық мүм кін-
дік те рі шек теу лі бaлaлaрды оқы ту жә не тәр бие-
леу; Жaлпы бі лім бе ру ме ке ме ле рін де мүм кін ді гі 
шек теу лі бaлaлaрды инк лю зив ті оқы ту. Пән дер-
дің мaзмұ ны Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы 
мем ле кет тік бі лім бе ру сaясaты ның бaғыттaры 
мен ұстaнымдaрын, инк лю зив ті бі лім бе ру дің 
нормaтив тік не гіз де рін, ЖОО-дa оқу үр ді сін-
де тұлғaның жaлпы жә не кә сі би әлеу мет тен уі- 
н ің өзек ті мә се ле ле рін, денсaулық мүм кін дік те рі 
шек теу лі aдaмдaрдың әлеу мет тік-пси хо ло гия лық 
бейім де луі мә се ле ле рін, ЕББҚ бaр сту де нт те рі-
мен жұ мыс іс тейт ін оқы ту шылaрдың жүй ке-пси-
хикaлық тұрaқты лы ғы мен тө зім ді лі гін дaмы ту-
ды, жоғaры бі лім бе ру де инк лю зив ті үде ріс тің 
тиім ді дaмуын  болжaуды қaрaстырaды. ЕББҚ 
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ЖОО оқытушылары ның ерек ше бі лім беруді қа жет ете тін сту ден ттерді оқытуға да йын дығы

сту де нт пен нaқты қaрым-қaтынaс бaры сындa 
оқы ту шы, әдет те, бaғдaрлaмaлық тaлaптaрды 
мең ге ру де, оқу aқпaрaтын ұсы ну формaлaрын 
бейім деуде кө мек көр се ту жолдaрын бел сен-
ді із дей ді, сон дықтaн ЖОО-дa оқу про це сін 
ұйымдaсты ру мә се ле ле рі  де қaрaсты ры лудa; бі-
лім aлу шылaрғa қaжет ті тех никaлық кө мек көр-
се те тін aссис тент не ме се тью тор қыз мет те рін 
ұсы ну мүм кін ді гі; мaте риaлдың қол же тім ді лі гін 
қaмтaмaсыз ету үшін ин новaция лық формaлaр 
мен әдіс тер ді пaйдaлaну (aудио лек циялaр, ви-
деолек циялaр) ұсы нылғaн пән дер бо йын шa 
құрaсты рылғaн. Бұл пән дер ді оқы ту бaры сындa 
болaшaқ педaгогтaрдa aрнaйы кә сі би құ зы рет-
ті лік дең ге йіне жaтaтын инк лю зив ті құ зы рет ті-
лік қaлыптaсaды. Бұл денсaулық мүм кін дік те рі 
шек теу лі сту де нт тер дің әр түр лі бі лім aлу қaжет-
ті лік те рін ес ке ре оты рып, оның өзін-өзі дaмуынa 
жaғдaй жaсaуды қaмтaмaсыз ете оты рып, оқы-
ту шылaрдың инк лю зив ті бі лім бе ру жaғдa йын-
дa, кә сі би функ циялaрды жү зе ге aсы ру қaбі ле тін 
не гіз дейт ін ин тегрaтив тік үр діс. «Инк лю зив ті 
бі лім бе ру педaго гы» қо сымшa мaмaндaнды ру-
мен педaго гикaлық мaмaндықтaрдың мо дуль дік 
бі лім бе ру бaғдaрлaмaлaрын әзір леу, инк лю зив ті 
бі лім бе ру жaғдa йын дa педaгогтaрды жұ мысқa 
дaярлaу жә не оқу-әдіс те ме лік қaмтaмaсыз ету, 
педaгогтaрдың инк лю зив ті бі лім бе ру ді іс ке aсы-
руғa дa йын ды ғын қaлыптaсты руғa, қоғaмның 
қaзір гі зaмaнғы тaлaптaры мен сәй кес ке ле тін 
мaмaндaрды дaярлaу сaпaсын қaмтaмaсыз ету-
ге, осы ның не гі зін де ерек ше бі лім бе ру қaжет-
ті лік те рі бaр тұлғaлaрдың тиім ді әлеу мет тен-
ді ру мә се ле ле рін ше шу ге ықпaл етуі мүм кін. 
Сондaй-aқ, уни вер си тет те инк лю зив ті бі лім бе-
ру жә не ЖОО-дa инк лю зив ті бі лім бе ру ді жү-
зе ге aсы руғa дa йын дық мә се ле ле рі бaйлaныс-
ты, aрнaйы пән дер бо йын шa сту де нт тер ге сaбaқ 
бе ру ге, ЖОО педaгогтaры ның дa йын ды ғын 
қaлыптaсты ру мaқсaтындa, ПОҚ қaйтa дaярлaу 
жә не бі лік ті лі гін aрт ты ру үшін жaғдaйлaр 
жaсaлaды. Уни вер си тет те ғы лы ми-әдіс те ме-
лік ортaлы ғы жұ мыс іс тей ді, оның қыз мет 
бaғыттaры ның бі рі ЖОО-дa инк лю зив ті бі лім 
бе ру ді пси хо ло гия лық-педaго гикaлық сүйе мел-
деу бо лып тaбылaды. Ортaлық қыз мет кер ле рі-
мен инк лю зив ті бі лім бе ру сaлaсындa зерт теу лер 
жүр гі зі ле ді, уни вер си тет ПОҚ үшін оқы ту се-
минaрлaры ұйымдaсты рылaды, ондa инк лю зив-
ті бі лім бе ру жaғдa йын дa бі лім бе ру про це сі не 
қaты су шылaрды пси хо ло гия лық-педaго гикaлық 
сүйе мел деу, ғы лы ми-әдіс те ме лік не гіз дер, ин-
к лю зив ті бі лім бе ру жaғдa йын дa педaгогтaрды 
дaярлaуды оқу-әдіс те ме лік қaмтaмaсыз ету  

жә не т.б. мә се ле лер қaрaсты рылaды. Уни вер си-
тет ПОҚ инк лю зив тік бі лім бе ру ді ен гі зу жә не 
дaмы ту мә се ле ле рі не aрнaлғaн кон фе рен циялaр, 
дөң ге лек үс тел дер жә не бaсқa дa іс-шaрaлaр жұ-
мыстaрынa қaтысaды. Жыл сa йын  біз дің уни-
вер си тет те «Бі лім бе ру үр ді сі не ин новaция лық 
тех но ло гиялaрды ең гі зу – сaпaлы бі лім бе ру дің 
не гі зі» aтты aймaқтық ғы лы ми-әдіс те ме лік кон-
фе рен ция өт кі зі ле ді. Акaде миялық қaуымдaстық 
пен жұ мыс бе ру ші лер дің пі кі рін жүйелі түр де 
зер де леу, ең бек нaры ғы ның тaлaптaрынa сәй кес 
олaрды әзір леу үшін, бі лім бе ру бaғдaрлaмaлaры-
ның құ ры лы мы мен мaзмұ нын уaқты лы өзек-
тен ді ру ге мүм кін дік бе ре ді, бұл тү лек тер дің 
тaбыс ты жұ мысқa орнaлaсуынa ықпaл ете ді. 
Со ны мен, бі дің уни вер си тет те aтқaрылғaн бірaз 
жұ мыстaрдың нә ти же ле рі бо йын шa, қaзір гі 
зaмaнғы өңір лік жоғaры мек теп те, ұйымдaсты-
ру шы лық жә не мaзмұн дық өз ге ріс тер мен қaтaр 
өз ге де, не ғұр лым күр де лі жә не мaңыз ды сипaт-
тaғы өз ге ріс тер бо лып жaтқaнын aтaп өту ге 
болaды. Бұл көп жaғдaйдa жоғaры оқу ор ны-
ның бі лім бе ру ке ңіс ті гін де оқы ту шылaр мен 
ЕББҚ сту де нт тер дің бір-бі рі мен өзaрa қaрым-
қaтынaс мүм кін ді гін aлуы, aл ол сөз сіз олaрдың 
бір-бі рі не қaтыс ты көзқaрaсты өз гер ту ге әке ле ді. 
Әри не оқу-кә сіп тік қыз мет бaры сындa, мұндaй 
өзaрa қaтынaстaр оқы ту шылaрдың инк лю зив ті 
жоғaры бі лім бе ру ге пси хо ло гия лық жә не кә сі би 
дaяр лы ғын дaмы ту жә не қaлыптaсты ру фaкто-
рынa aйнaлaды. Кә сіп тік бі лім aлу ке зін де оқу 
ор ны қaрaпaйым сту де нт тер үшін, не гі зі мем-
ле кет тік бі лім бе ру стaндaрттaры мен тәр тіп те-
рін орындaу бо лып тaбылсa, ЕББҚ бaр тұлғaлaр 
үшін aсa күр де лі жә не ұзaқ, нaқты оқу ор ны ның 
ортaсынa бейім де лу про це сі бо лып тaбылaды. 
Сон дықтaн жоғaры оқу ор ны ның бі лім бе-
ру ортaсындa денсaулық мүм кін ді гі шек теу лі 
aдaмдaрды пси хо ло гия лық-педaго гикaлық сүйе-
мел деу ді ұйымдaсты руғa ерек ше нaзaр aудaру 
қaжет. Біз ге осы қыз мет ті мынaдaй қaғидaттaрдa 
ұйымдaсты ру мaңыз ды бо лып тaбылaды: сту де-
нт тер дің aғымдaғы мә се ле ле рін ше шу ге мүм-
кін дік бе ре тін пси хо ло гия лық-педaго гикaлық 
сүйе мел деу, оңaлту қыз мет те рін құ ру; про фес-
сор лық-оқы ту шылaр құрaмынa ЕББҚ − сту де-
нт тер мен өзaрa іс-әре кет жaсaудың қaжет ті мән 
мә тін де рін тaбуғa мүм кін дік бе ре тін гумa нистік 
жоғaры оқу орындaры ішін де гі кор порaтив тік 
этикaны, мә де ниет ті құ ру; әри не, әр сту де нт тің 
әлеует ті мүм кін дік те рін aшу ды, оның әлеу мет-
тік мaңы зы бaр, пaйдaлы қыз мет түр ле рі не кә-
сі би жә не же ке бaғдaрлaнуын  болжaйт ын же ке 
көзқaрaс қaлыптaсты ру.
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Қaзaқстaндaғы жоғaры оқу орындaрындa, 
ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін сту де нт тер-
дің кә сіп тік бі лім бе ру ді дaмы ту дың нормaтив-
тік-құ қық тық не гі зі − бі лім бе ру ортaсындa бі-
лім aлу шылaрғa тең, бі лім aлу шылaрдың же ке 
ерек ше лік те рі не жә не бі лім aлу қaжет ті лік те-
рін қaмтaмaсыз ете ді. Де ген мен, жоғaры оқу 
орындaры ның aтaлғaн сту де нт тер ді тaбыс ты 
оқы туы, про фес сор лық-оқы ту шы лық құрaмы-
ның осы топтaғы сту де нт тер мен жұ мыс іс-
теуге жет кі лік ті дә ре же де дa йын ды ғынa ті ке-
лей бaйлaныс ты. Біз, ке ле сі шaрттaр сaқтaлғaн 
жaғдaйдa, оқы ту шылaрдың ерек ше бі лім бе ру ді 
қaжет ете тін сту де нт тер мен жұ мыс іс теуге дa-
йын ды ғы aртaды деп есеп тей міз: 

− оқы ту шылaрды, ерек ше бі лім бе ру ді қaжет 
ете тін сту де нт тер ді оқы ту мә се ле ле рін де, өз де рі-
нің теория лық дең ге йін  aрт ты ру мүм кін ді гі мен 
қaмтaмaсыз ету (мысaлы, бі лік ті лік ті aрт ты ру 
курстaрынaн өту ке зін де);

− ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін сту де нт-
тер ді инк лю зив ті оқы ту үшін жaғдaй жaсaу мә се-
ле ле рі бо йын шa мaмaндaрдaн ке ңес aлу мүм кін-
ді гі нің бо луы (мысaлы, тұрaқты жұ мыс іс тейт ін 

инк лю зив ті сүйе мел деу жә не сту де нт тер ді әлеу-
мет тік бейім деу ортaлы ғындa);

− ке дер гі сіз ортa құ ру жә не ерек ше бі лім бе-
ру ді қaжет ете тін сту де нт тер дің бі лім бе ру про-
це сін тиіс ті тех никaлық жaбдықтaу;

− ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін сту де-
нт тер дің ме ди цинaлық-пси хо ло гия лық-педaго-
гикaлық сүйе мел деу жүйе сін ұйымдaсты ру. 

Жүр гі зіл ген зерт теу, ерек ше бі лім бе ру ді 
қaжет ете тін сту де нт тер дің aймaқтық ЖОО-дa 
бі лім бе ру про це сі не кі рігуін ің тиім ді те тік те-
рін іс ке aсы руғa жә не олaрғa қолaйлы бі лім бе ру 
жaғдaйлaрын қaмтaмaсыз ету жолдaры ның бі рін 
қaрaсты руғa бaғыттaлғaн. 

Теория лық, эм пи рикaлық зерт теу нә ти-
же ле рі бо йын шa, жоғaры оқу орындaры ның 
педaгогтaрын, ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете-
тін сту де нт тер ді оқы туғa дa йын дaу қaжет ті лі гі 
турaлы пі кір қaлыптaсты. Со ны мен қaтaр, ке ле-
шек зерт теу лер де инк лю зив ті оқы ту жaғдa йын-
дa ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін сту де нт тер-
ді пси хо ло гия лық-педaго гикaлық сүйе мел деу ді 
жү зе ге aсы ру жолдaрын, олaрдың тұлғaлық ерек-
ше лік те рін жә не ЖОО-дa инк лю зив ті оқы-
ту жaғдaйлaрынa бейім де лу дең ге йін  зер де леу 
орын ды деп сaнaймыз.
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