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1. Жалпы ережелер 

 

1) Осы педагогтердің біліктілігін арттыру бойынша білім беру 

бағдарламасы 05.05.2020 ж. ҚР БҒМ министрінің №182 бұйрығы бойынша 

соңғы өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, 2018 жылғы 31 

қазандағы № 604 мемлекеттік жалпыға міндетті жалпы орта білім беру 

стандартына сәйкес әзірленген. 

2) Осы білім беру бағдарламасы орта білім беру ұйымдарының 

педагогтеріне арналған.  

3) Бағдарлама оқу-тәрбие процесінде инклюзивті тәжірибені қолдану 

бойынша орта білім беру ұйымдарының педагогтерінің кәсіби шеберлік 

деңгейін арттыруға бағытталған. 

4) Осы білім беру бағдарламасы: 

А) оқыту нәтижелеріне бағдарланған орта білім беру ұйымдары 

педагогтерін даярлауға арналған бағдарлама мазмұны; 

Б) педагог қызметкерлердің кәсіби құзыреттілігін дамыту; 

В) педагогтердің білімді меңгеру деңгейі; 

Г) оқу жүктемесінің мазмұны мен көлемі; 

Д) оқу процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру нысандары; 

Е) біліктілікті арттыру курстары аясында педагогикалық қызметкерлерді 

аралық және қорытынды аттестаттау талаптарын айқындайды. 

 

2. Глоссарий 

 

Абилитация – баланың немесе отбасының әлеуметтік, психикалық және 

физикалық дамуының жаңа ресурстарын қалыптастыруға және қолда бар 

ресурстарын күшейтуге бағытталған шаралар (қызметтер) кешені. 

Әлеуметтік бейімделу – қоғамда қабылданған мақсаттарды, 

құндылықтарды, нормалар мен мінез-құлық стильдерін меңгеру және қабылдау 

арқылы адамның әлеуметтік орта жағдайларына (өмір сүру ортасына) белсенді 

бейімделуі. 

Кедергісіз білім беру ортасы – мүмкіндігі шектеулі балалардың 

толыққанды өмір сүруіне кедергі келтіретін сәулет, механикалық, ақпараттық, 

операциялық және мінез-құлық кедергілерінің болмауы. 

Девиантты мінез-құлық - адамның жасына байланысты, қоғамда 

қабылданған құқықтық және моральдық нормалардан ауытқу сипатындағы 

әрекеттер жүйесі немесе жеке әрекеттері. 

Дезадаптация – бұл адамның әлеуметтік-психологиялық немесе 

психофизиологиялық мәртебесінің (мүмкіндіктерінің) өмір сүру жағдайының 
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талаптарына сәйкес келмеуі нәтижесінде пайда болатын психикалық жағдай, 

бұл өз кезегінде оның өмір сүру ортасы жағдайында бейімделуіне мүмкіндік 

бермейді. 

Инклюзивті білім беру – бұл әр адамға физикалық, зияткерлік, 

әлеуметтік, эмоционалды, тілдік және басқа да ерекшеліктеріне қарамастан, оқу 

орындарында оқуға мүмкіндік беретін оқыту нысаны. 

Жеке оқыту бағдарламасы – белгілі бір уақыт кезеңінде баланы 

оқытудың негізгі мәселелеріне бағытталған және арнайы жазылған жоспар.  

Интеграцияланған оқыту – ЕБҚ бар адамдардың білім алуы үшін 

арнайы жағдайлар жасау арқылы ЕБҚ бар адамдарды және осындай шектеулері 

жоқ адамдарды бірлесіп оқыту.  

Түзету сабақтары – оқушылардың дене және (немесе) психикалық 

бұзылыстарын өтеуді немесе әлсіретуді қамтамасыз ететін сабақтан тыс 

уақытта білім беру процесін ұйымдастыру нысаны. 

Әлеуметтік-психологиялық ахуал – бұл нәтижелі бірлескен іс-әрекетке 

және топтағы жеке тұлғаның жан-жақты дамуына ықпал ететін немесе кедергі 

келтіретін психологиялық жағдайлардың жиынтығы түрінде көрінетін 

тұлғааралық қатынастардың әлеуметтік-психологиялық жағы. 

Әдістеме – белгілі бір мақсатқа жету тәсілі; қандай да бір жұмыстың 

мақсатқа сай мінез-құлық тәсілдерінің жиынтығы; оқытудың заңдылықтарын, 

ережелерін, әдістері мен тәсілдерін, тәрбие қызметін жүзеге асыруды зерттейтін 

педагогикалық ғылым саласы.   

Алдын алу - даму, оқыту, тәрбиелеуде кез-келген ауытқулардың пайда 

болуы мен дамуына жол бермеу үшін әзірленген шаралар жиынтығын қолдану. 

Сенсорлық интеграция – бұл мидағы бейсаналық процесс, ол сенсорлық 

ақпаратты (сезім мүшелерінен алынған) ұйымдастырады және сүзеді және осы 

ақпаратқа саналы және бейімделгіш жауап беруге мүмкіндік береді. 

Қиын тәрбиелеу – баланың мақсатты педагогикалық ықпалға саналы 

және бейсаналық қарсылығы, оның ішінде тәрбиешілердің, ата-аналардың 

педагогикалық қателіктері, психикалық және әлеуметтік дамудың ауытқулары, 

мінез ерекшеліктері, әлеуметтік бейімделуді қиындататын оқушылардың басқа 

да жеке сипаттамалары, оқу бағдарламалары мен әлеуметтік рөлдерді игеру.   

 

3. Бағдарлама тақырыптары 

Тақарыптық оқу-жоспары (40 сағат) 

 

№ Тақырыбы Сағат саны Барлығы 
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1-модуль. Нормативті-құқықтық 

 

1.1 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы. 2019 ж. 2 қыркүйек 

Cындарлы қоғамдық диалог – 

Қазақстанның тұрақтылығы мен 

гүлденуінің негізі.  

1 

  

1 

1.2 «Білім туралы»  Қазақстан 

Республикасының 2007 жылғы 27 

шілдедегі №319–III Заңы (10.06.2020 

жылы өзгерістер мен толықтырулар 

енгізілген) 

1 

  

1 

1.3 2018 жылғы 31 қазандағы №604  

Жалпы орта білім беретін 

мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты (05.05.2020 ж. ҚР БҒМ 

министрінің № 182 бұйрығы 

бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілген) 

1 
  

1 

1.4 Қазақстан Республикасындағы 

баланың құқықтары туралы 

Қазақстан Республикасының 2002 

жылғы 8 тамыздағы N 345 Заңы. 

 (09.04.2016 жылы өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілген) 

1 

  

1 

1.5 Инклюзивті білім беруді 

ұйымдастырудың құқықтық негізі 

1 

  

1 

 

2-модуль. Инклюзивті білім берудің жалпы мәселелері 

 

2.1 Инклюзивті білім берудің түсінігі мен 

мәні 

1   1 
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2.2 Жалпы білім беру процесіне ЕБҚ бар 

балаларды қосудың отандық 

тәжірибесі 

1   1 

2.3 Инклюзивті білім беру ортасының 

түсінігі мен мәні. "Кедергісіз" білім 

беру ортасы. 

1 1  2 

 

3-модуль. Орта білім беру жүйесіндегі инклюзивті білім беру 
 

3.1 Орта білім беру ұйымдарындағы 

инклюзивті білім беру мазмұнының 

ерекшеліктері 

2 1 1 4 

3.2 ЕБҚ бар оқушылар үшін "кедергісіз" 

білім беру ортасын құрудың 

психологиялық-педагогикалық 

шарттары 

2 1 1 4 

3.3 Жалпы білім беретін мектептің оқу 

процесіне ЕБҚ бар оқушыларды 

енгізуде оқу-әдістемелік қамтамасыз 

ету 

2 1 1 4 

3.4 Жалпы білім беретін мектепте ЕБҚ 

бар оқушыларды оқытуда бейімдеу 

бойынша ұсыныстар 

2 1 1 4 

3.5 Инклюзивті сынып оқушыларының 

жеке білім беру қажеттіліктерін 

ескере отырып, білім беру процесін 

жоспарлау және ұйымдастыру 

2 1 1 4 

 

4-модуль. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды 

психологиялық-педагогикалық қолдауды ұйымдастыру 

 

4.1 Психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеу шеңберінде мектеп 

мамандары мен отбасының әріптестік 

өзара іс-қимылын ұйымдастыру 

2 1 2 5 

4.2 Психологиялық-педагогикалық 

қолдаудың жеке бағдарламасы 

2 1 1 4 

 Қорытынды тест    1 

 1 академиялық сағат – 45 минут    40 
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Барлығы: 40 академиялық сағат 

 

Тақарыптық оқу-жоспары (72 сағат) 

 

№ Тақырыбы Сағат саны Барлығы 
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1-модуль. Нормативті-құқықтық 

 

1.1 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы. 2019 ж. 2 қыркүйек 

Cындарлы қоғамдық диалог – 

Қазақстанның тұрақтылығы мен 

гүлденуінің негізі.  

2 

  

2 

1.2 «Білім туралы»  Қазақстан 

Республикасының 2007 жылғы 27 

шілдедегі №319–III Заңы (10.06.2020 

жылы өзгерістер мен толықтырулар 

енгізілген) 

2 
  

2 

1.3 2018 жылғы 31 қазандағы №604  

Жалпы орта білім беретін 

мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты (05.05.2020 ж. ҚР БҒМ 

министрінің № 182 бұйрығы 

бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілген) 

2 

  

2 

1.4 Қазақстан Республикасындағы 

баланың құқықтары туралы 

ҚР 2002 жылғы 8 тамыздағы N 345 

Заңы (09.04.2016 жылы өзгерістер 

мен толықтырулар енгізілген) 

2 

  

2 

1.5 Инклюзивті білім беруді 

ұйымдастырудың құқықтық негізі 

2 

  

2 
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2-модуль. Инклюзивті білім берудің жалпы мәселелері 

 

2.1 Инклюзивті білім берудің түсінігі мен 

мәні 

1 1 1 3 

2.2 Жалпы білім беру процесіне ЕБҚ бар 

балаларды қосудың отандық 

тәжірибесі 

1 1 1 3 

2.3 Инклюзивті білім беру ортасының 

түсінігі мен мәні. "Кедергісіз" білім 

беру ортасы. 

1 1 1 3 

2.4 Инклюзивті білім беру модельдері 1 1 1 3 

 

3-модуль. Орта білім беру жүйесіндегі инклюзивті білім беру 

 

3.1 Орта білім беру ұйымдарындағы 

инклюзивті білім беру мазмұнының 

ерекшеліктері 

2 1 1 4 

3.2 ЕБҚ бар оқушылар үшін "кедергісіз" 

білім беру ортасын құрудың 

психологиялық-педагогикалық 

шарттары 

2 1 1 4 

3.3 Жалпы білім беретін мектептің оқу 

процесіне ЕБҚ бар оқушыларды 

енгізуде оқу-әдістемелік қамтамасыз 

ету 

2 1 1 4 

3.4 ЕБҚ бар оқушыларға арналған білім 

беру ортасының құрылымдық-

функционалдық моделі 

2 1 1 4 

3.5 Жалпы білім беретін мектепте ЕБҚ 

бар оқушыларды оқытуда бейімдеу 

бойынша ұсыныстар 

2 1 2 5 

3.6 Жеке түзету-білім беру 

бағдарламалары 

2 1 2 5 

3.7 Инклюзивті сынып оқушыларының 

жеке білім беру қажеттіліктерін 

ескере отырып, білім беру процесін 

жоспарлау және ұйымдастыру 

2 1 2 5 

 

4-модуль. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды 
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психологиялық-педагогикалық қолдауды ұйымдастыру 

 

4.1 Психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеу шеңберінде мектеп 

мамандары мен отбасының әріптестік 

өзара іс-қимылын ұйымдастыру 

2 2 2 6 

4.2 Психологиялық-педагогикалық 

қолдаудың жеке бағдарламасы 

2 2 2 6 

 ЕБҚ оқушылармен жұмыс жасаудағы 

сенсорлық интеграция және 

педагогикалық технологиялар 

2 2 2 6 

 Қорытынды тест    1 

 1 академиялық сағат – 45 минут 

Барлығы: 72 академиялық сағат 

   72 

 

4. Бағдарлама  мақсаты мен міндеттері 

 

Бағдарлама мақсаты: инклюзивті білім беру саласында орта білім беру 

ұйымдары педагогтарының психологиялық-педагогикалық құзыреттілік 

деңгейін арттыру, инклюзивті сыныптарда жұмыс жасауда педагогикалық 

технологиялар мен тәсілдерді қолдану бойынша іскерліктер мен дағдыларды 

қалыптастыру болып табылады. 

Бағдарламаның міндеттері: 
1) Әдістемелік негіздер туралы теориялық түсініктерді қалыптастыру,  

инклюзивті білім берудің мәні, принциптері, мәселелері, технологиялары; 

2) ЕБҚ бар балалармен жұмыс жасаудағы педагогикалық іс-әрекеттің  

ерекшелігімен және оның адамгершілік бағытымен таныстыру; 

3) Инклюзия жағдайында инклюзивті сыныптарда білім беру қызметінің  

негізгі тиімді әдістерімен және тәсілдерімен таныстыру;  

4) ЕБҚ бар балаларға толерантты қарым-қатынас қалыптастыру; 

5) Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыста  

практикалық қызметте инклюзивті білім берудің жалпы негіздері туралы 

білімді қалыптастыру; 

          6) Инклюзивті білім беру жағдайында денсаулығы әртүрлі бұзылған 

балалармен жұмыста психологиялық-педагогикалық қызметті жүзеге асыруға 

үйрету. 

         Күтілетін нәтиже: 

1) Инклюзивті тәрбие мен оқытудың әдіснамалық негіздері, мәні,  

принциптері, проблемалары, технологиялары туралы біледі; 
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2) Инклюзия жағдайында инклюзивті сыныптарда білім беру қызметінің  

негізгі тиімді әдістері мен тәсілдерін қолданады; 

3) Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыста практикалық  

қызметте инклюзивті білім берудің жалпы негіздерін біледі; 

4) Инклюзивті білім беру жағдайында денсаулығы әртүрлі бұзылған  

балалармен жұмыста психологиялық-педагогикалық қызметті жүзеге асырады. 

 

5. Бағдарлама құрылымы мен мазмұны 

 

          Бағдарлама 4 модульден тұрады:  

 
 

1-модуль. Нормативтік-құқықтық 

1.1 Мемлекет Басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаевтың 

Қазақстан халқына 

Жолдауы. 2 қыркүйек 2019 

ж. Сындарлы қоғамдық 

диалог – Қазақстанның 

тұрақтылығы мен 

өркендеуінің негізі. 

Қазіргі заманғы тиімді мемлекет.  Азаматтардың 

құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Дамыған және инклюзивті экономика.  Әлеуметтік 

жаңғырудың жаңа кезеңі. Қуатты өңірлер-қуатты ел. 

1.2 «Білім туралы» Қазақстан 

Республикасының 2007 

жылғы 27 шілдедегі № 319–

III Заңы, 10.06.2020 ж. 

жағдай бойынша соңғы 

өзгерістер мен 

толықтыруларды ескере 

отырып 

Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар. Білім 

беру саласындағы мемлекеттік саясаттың 

принциптері. Білім беру саласындағы мемлекеттік 

кепілдіктер. Оқыту және тәрбиелеу тілі. Білім 

мазмұны: жалпы білім беретін оқу бағдарламалары. 

Білім беру қызметін ұйымдастыру: оқу-тәрбие 

процесі. Педагог мәртебесі: құқықтары мен 

міндеттері. Әлеуметтік кепілдіктер. Білім алушылар 

мен тәрбиеленушілердің құқықтары мен міндеттері, 

денсаулықты қорғау. 

1.3 Жалпы орта білім берудің 

мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарты 2018 

жылғы 31 қазандағы № 604 

бұйрығы, ҚР БҒМ 

министрінің № 182 бұйрығы 

05.05.2020 ж. жағдай 

бойынша енгізілген  

өзгерістер мен 

толықтыруларды ескере 

отырып 

Жалпы орта білім беру мазмұнындағы базалық 

құндылықтар: мақсаты, міндеттері, талаптары. 

Жаңартылған білім беру мазмұны. Білім 

алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын 

талаптар. Инклюзивті білім беру. 
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1.4 Қазақстан 

Республикасындағы 

баланың құқықтары туралы 

2020 жылғы 8 тамыздағы  

№ 345-ІІ Заңы (2020.07.07. 

берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен) 

Бала және оның құқықтары мен міндеттері. 

Балалардың теңдігі. Балалардың нтересстеріндегі 

мемлекеттік саясат. Мемлекеттік ең төменгі 

әлеуметтік стандарттар мен кепілдіктер. Бала 

құқығын қорғау. 

1.5 Инклюзивті білім беруді 

ұйымдастырудың құқықтық 

негізі 

Қазақстан Республикасының Конституциясы. «Бала 

құқықтары туралы» БҰҰ конвенциясы. БҰҰ Бас 

Ассамблеясы қабылдаған: 1989 жылғы 20 

қарашадағы 44/95 қарар. Мүгедектер үшін тең 

мүмкіндіктерді қамтамасыз етудің стандартты 

ережелері. БҰҰ Бас Ассамблеясы қабылдаған: 1993 

жылғы 20 желтоқсандағы 48/96 қарар. 

 

2-модуль. Инклюзивті білім берудің жалпы мәселелері 

 

2.1 Инклюзивті білім беру 

ұғымы және оның мәні 

«Инклюзивті білім беру» түсінігі. Инклюзивті білім 

беру мазмұны. Инклюзивті оқыту түрі. Білім беру 

процесіне бейімделу. 

2.2 ЕББҚ бар балаларды жалпы 

білім беру процесіне 

қосудың отандық тәжірибесі 

Отандық арнайы білім беру жүйесін дамытудың 

ұйымдастырушылық іс-шаралары. ЕББҚ бар 

балаларды жалпы білім беретін мектептер мен 

балабақшаларға интеграциялау процестері мен 

әдістері. Балалар мүгедектігінің алдын алу. 

Психологиялық-педагогикалық коррекциялық 

қолдау. Инклюзивті топ. ПМПК жұмысын 

ұйымдастыру. 

2.3 Инклюзивті білім беру 

ортасының түсінігі және 

мәні.»Кедергісіз»  білім беру 

ортасы. 

«Кедергісіз білім беру ортасы», «инклюзивті білім 

беру ортасы» ұғымдары. Жалпы білім беру 

мекемелерінде әртүрлі мүмкіндіктері мен 

ерекшеліктері бар балаларды әлеуметтендіру. 

Инклюзивті білім беру ортасын ұйымдастыру 

шарттары. Баланың жеке даму бағыты. 

2.4 Инклюзивті білім беру 

модельдері 

«Медициналық модель», «Қалыпқа келтіру моделі», 

«Қосу моделі», «Эпизодтық инклюзия», «Толық 

инклюзия», «Ішінара инклюзия». 

 

 3-модуль. Орта білім беру жүйесіндегі инклюзивті білім беру 
 

3.1 Орта білім беру 

ұйымдарында инклюзивті 

білім беру мазмұнының 

ерекшеліктері 

Орта білім беру ұйымдарында инклюзивті 

практиканы ұйымдастырудың ерекшеліктері. 

Оқушының жеке білім беру қажеттіліктері. Өзіндік 

білім беруді ұйымдастыру формалары. Оқытудың 

(тәрбиелеудің) арнайы шарттары. 

3.2 ЕББҚ бар оқушылар үшін «Психологиялық-педагогикалық жағдайлар» түсінігі. 
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«кедергісіз» білім беру 

ортасын құрудың 

психологиялық-

педагогикалық шарттары 

Ұйымдастыру шарттары. Педагогикалық шарттар. 

«Психологиялық-педагогикалық қолдау» түсінігі. 

«Кедергісіз» білім беру ортасын құру шарттары. 

ЕББҚ бар балаларды жалпы білім беретін мектептің 

оқу процесіне қосу процесін ресурстық қамтамасыз 

ету. Оқушылардың әлеуметтік-педагогикалық 

бейімделуі. 

3.3 ЕББҚ бар оқушыларды 

жалпы білім беретін 

мектептің оқу процесіне 

қосуды оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету 

Түзетуші-дамытушы оқу бағдарламалары. 

Әдістемелік ұсынымдар. ТОБ. жеке білім беру 

бағыты. 

3.4 ЕББҚ бар студенттерге 

арналған білім беру 

ортасының құрылымдық 

және функционалды моделі 

Инклюзивті практиканы іске асыратын орта білім 

беру ұйымдарының құрылымдық бөлімшелері: 

консультациялық пункт, ерте көмек көрсету қызметі, 

психологиялық-медициналық-педагогикалық 

комиссия, дамуды ойын арқылы қолдау орталығы, 

логопункт, сенсорлық интеграция кабинеті. 

3.5 Жалпы білім беретін 

мектепте ЕББҚ бар 

оқушыларды оқытуды 

бейімдеу бойынша 

ұсыныстар 

Психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу. 

Инклюзивті сыныпта сабақты ұйымдастыру режимі. 

Тьютердің жұмысы. Мектептің психологиялық-

медициналық-педагогикалық консилиумы. 

3.6 Жеке түзету-білім беру 

бағдарламалары 

Жеке түзету-білім беру бағдарламалары: мақсаты, 

міндеттері, мазмұны, жұмыс бағыттары, 

мазмұнының сипаттамасы, іске асыру кезеңдері, іске 

асыру тетігі, қамтамасыз ету шарттарына қойылатын 

талаптар. 

3.7 Инклюзивті сынып 

оқушыларының жеке білім 

алу қажеттіліктерін ескере 

отырып, білім беру процесін 

жоспарлау және 

ұйымдастыру 

Инклюзивті білім беру практикасын іске асыратын 

орта білім беру ұйымында білім беру ортасын 

жоспарлау. Ұйымдастыру және бақылау. Орта білім 

беру ұйымдарында инклюзивті білім беруді 

жоспарлау мен ұйымдастырудың 

ұйымдастырушылық-коммуникациялық, мазмұндық-

әдістемелік және кеңістіктік-семантикалық 

факторлары. Оқушылардың жеке білім беру 

қажеттіліктері. Инклюзивті сыныптарды 

ұйымдастыру формалары. 

 

  4-модуль. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды психологиялық-

педагогикалық қолдауды ұйымдастыру 

 

4.1 Психологиялық-

педагогикалық қолдау 

шеңберінде мектеп және 

отбасы мамандарының 

Жалпы білім беру ұйымының білім беру 

кеңістігіндегі әлеуметтік серіктестік 

технологиялары. Оқушылар мен ата-аналарды 

психологиялық сүйемелдеу. 
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серіктестік қарым-

қатынасын ұйымдастыру 

4.2 Психологиялық-

педагогикалық 

сүйемелдеудің жеке 

бағдарламасы 

Психологиялық-педагогикалық қолдаудың жеке 

бағдарламасы: міндеттері, мазмұны, жұмыс 

бағыттары, мазмұнның сипаттамасы, іске асыру 

кезеңдері, іске асыру механизмі, қамтамасыз ету 

шарттарына қойылатын талаптар. 

4.3 ЕББҚ оқушылармен жұмыс 

жасаудағы сенсорлық 

интеграция және 

педагогикалық 

технологиялар 

«Сенсорлық интеграция» түсінігі. Сенсорлық 

интеграцияның әдістері мен әдістері. Сенсорлық-

интеграциялық түзету бойынша ойындар мен 

жаттығуларды пайдалану бойынша ұсыныстар. 

 

6. Білім беру процесін ұйымдастыру 

 

1) Білім беру үдерісі осы бағдарламаның оқу жоспарына сәйкес 40 және 

72 сағатқа курстың оқу-тақырыптық жоспарына сәйкес ұйымдастырылады.            

2) Оқу процесін ұйымдастыру қашықтықтан оқытуды қолдана отырып 

аралас оқыту нысанында жүзеге асырылады. 

          3) Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде тыңдаушылардың білімін 

бақылау және бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, қорытынды тестілеу 

жүргізіледі.    

          4)  Білім беру процесін:  

- дәрістік сабақтар;  

- практикалық сабақтар;  

- тыңдаушының өзіндік жұмысы;  

- бейнематериал;  

- тестілеу түріндегі қорытынды аттестаттау қамтиды.  

          5) Ересек аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, тыңдаушыларға 

оқыту барысында логикалық қорытынды жасауға, мазмұнын өз практикасына 

бейімдеуге және практикалық сабақтар мен аудиториядан тыс өзіндік жұмыс 

жағдайында алынған білімдерді сынақтан өткізуге мүмкіндік беріледі.  

6)   Бағдарламаны біліктілікті арттырудың құзыреттілік моделіне 

бағдарлау қазіргі заманғы қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалану 

арқылы қол жеткізілетін іс-әрекет тәсілін көздейді. 

 

7. Бағдарламаны оқу-әдістемелік қамтамасыз ету 

 

         1) Білім беру бағдарламасын оқу-әдістемелік қамтамасыз ету нақты білім 

беру бағдарламасы аясында нақты оқу пәнін оқытуды қамтамасыз ететін оқу 

және оқу-әдістемелік мәтіндік, графикалық, аудио-, бейне-, мультимедиалық 
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және өзге де материалдардың, сондай-ақ компьютерлік бағдарламалар мен 

деректер базасының логикалық және әдістемелік өзара байланысты жиынтығын 

(жүйесін) қамтиды. 

2) Оқу-әдістемелік қамтамасыз ету құрылымына: 

- оқу және әдістемелік құралдар (ғылыми, арнайы, әдістемелік әдебиет); 

          - модульдік принцип бойынша дәрістердің электрондық конспектісі; 

          - практикалық және өзіндік сабақтардың материалдары; 

          - аралық бақылауды ұйымдастыру бойынша материалдар (тест 

тапсырмалары – 20 сұрақ); 

          - қорытынды бақылауды ұйымдастыру бойынша материалдар (тестілік 

емтихан тапсырмалары – 20 сұрақ); 

          - презентация түріндегі графикалық және демонстрациялық материалдар; 

          - бейне сабақтар. 

          3) Мультимедиялық құралдар және компьютерлік бағдарламалар 

          4) Мәтіндік редакторлар 

          5) Графикалық редакторлар 

          6) Интерактивті тақталар 

7) www.ippk.kz сайтында Enternet желісі арқылы on-line оқыту; 

          8) Internet-ресурстар. 

 

8. Оқыту нәтижелерін бағалау 

 

Тыңдаушылардың кәсіби құзыреттілігінің қалыптасу деңгейін анықтау 

үшін бағалау критерийлері мен бағдарламаның мазмұнын меңгеру 

параметрлері әзірленді.  

Өзіндік (практикалық) жұмыстар 1-қосымшада көрсетілген 

өлшемдермен  бағаланады.  

Қорытынды аттестаттау тестілеу нысанында өтеді. Сұрақтардың жалпы 

саны – 20. Қорытынды тестілеуден өту және біліктілікті арттыру курсын аяқтау 

үшін 60% және одан жоғары дұрыс жауаптарды табу қажет. Шекті деңгей – 12 

балл. Әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл беріледі. 

 

9. Курстан кейінгі сүйемелдеу 

 

Біліктілікті арттыру курстарынан өткен педагогті курстан кейінгі 

сүйемелдеу келесі нысандарда жүзеге асырылады: 

 

№ 

Курстан кейінгі сүйемелдеуді 

өткізу нысандары  

 

Іс-шаралар түрі  
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1 Бейнеконференциялар  
Біліктілікті арттыру курсы аясында курстан 

кейінгі кеңес беру  

2 Педагогтің кәсіби өсуі  
- топ құру практикасы; 

- педагогті әлеуметтік-психологиялық сүйемелдеу 

3 
Ынтымақтастық бойынша оқыту  

 

Педагогтің ақпараттық және коммуникациялық 

құзыреттілігі саласындағы тренингтер  

4 Тәлімгерлік  
Жас маманмен тәжірибе алмасу бойынша оnlin-

диалог  

5 
Педагогті әдістемелік сүйемелдеу  

 

ippk.kz институттың білім беру 

платформасындағы ашық желілік әдістемелік 

қызмет, әдістемелік материалды жариялау  

6 Редакция 
Әдістемелік әдебиеттерді басып шығаруда 

әдістемелік көмек көрсету 

7 
Институттың іс-шараларына 

қатысуға тарту  
Түрлі деңгейдегі семинарлар өткізу  

 

10. Негізгі және қосымша әдебиеттер 

 

Негізгі әдебиеттер: 

 

1) Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына  

Жолдауы. 2019 ж. 2 қыркүйек. Cындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 

тұрақтылығы мен гүлденуінің негізі. 

2) «Білім туралы»  Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі  

№319–III Заңы (07.07.2020 жылы өзгерістер мен толықтырулар енгізілген). 

3) 2018 жылғы 31 қазандағы №604  Жалпы орта білім берудің мемлекеттік  

жалпыға міндетті стандарты (05.05.2020 ж. ҚР БҒМ министрінің № 182 

бұйрығы бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілген). 

4) Бала құқықтары туралы конвенция. Нью-Йорк, 20 қараша 1989 ж. 

ҚР Жоғарғы Кеңесінің 1994 жылғы 8 маусымдағы № 77  

XIII Қаулысымен ратификацияланды. 

5) Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов. Приняты Генеральной Ассамблеей ООН: резолюция 48/96 от 20 

декабря 1993 года.  

6) Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями и Рамки 

действий по образованию лиц с особыми потребностями», Саламанка, Испания, 

1994. 

7) «Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық 

түзеу арқылы қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 

шілдедегі N 343 Заңы. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31597216
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  8) «Инклюзивті білім беруді одан әрі дамыту жөніндегі шаралар кешенін 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 

жылғы 19 желтоқсандағы № 534 бұйрығы. 

9) «Қазақстан Республикасында инклюзивтік білім беруді дамытудың 

тұжырымдамалық тәсілдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2015 жылғы 1 маусымдағы № 348 бұйрығы  

10) UNESCO 2017. A guide for ensuring inclusion and equity in education. 

Available online: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002482/248254E.pdf 

(Accessed 15 June 2017).  

11) Сейсенова А.Д. Правовая поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. Инклюзивное образование: теория, 

практика, опыт. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

материалдары. Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы. - Нұр-

Сұлтан, 2019. – Б. 18-23 

12) Рамка мониторинга инклюзивного образования в Республике 

Казахстан / Г. Ногайбаева, С. Жумажанова, Е. Коротких. – Астана: АО ИАЦ, 

2017. – 185 б. 

13) Реализация Казахстаном рекомендаций ОЭСР в области 

инклюзивного образования. Аналитический отчет по итогам мониторингового 

исследования.- Астана: 2018. – 69 б. 

14) Ержолова Ж.А., Сакаева А.Н. Психолого-медико-педагогическая 

консультация в условиях развития инклюзивного образования: практика и 

актуальные вопросы // Инклюзивное образование: теория, практика, опыт. 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Ы. 

Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы. - Нұр-Сұлтан, 2019. – Б. 263-

266 27.  

15) Дмитриева-Лепешева О.Г., Искендирова А. А.,Федотова В. Ф., 

Жангали И.А. Проектирование индивидуальной программы 

психологопедагогического сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями // Инклюзивное образование в новом 

содержании обучения 91 детей с особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательных организациях (Ақмола облысы педагог қызметкерлерінің 

жұмыс тәжірибесінен). Жарияланымдар жинағы (қазақ, орыс тілдерінде) 2-том. 

/Д.В., Лепешев, Н.В. Иванкова редакциялығымен – Кокшетау:  

А. Мырзахметов атындағы КУ, 2019. – Б. 217-241. 

16) Айдарбекова А.А. Ермекбаева Л.Х. Дербисалова Г.С. Самигулина З.Р. 

Формирование позитивного психологического климата в инклюзивном классе 

общеобразовательной школы. Әдістемелік ұсыныс. Алматы, 2014 ж., 25 б. 5.  
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17) Айдарбекова А.А. Ермекбаева Л.Х. Дербисалова Г.С. Самигулина З.Р. 

Формирование социальной компетентности детей с ограниченными 

возможностями, обучающихся в инклюзивной (интегрированной) среде. 

Әдістемелік ұсыныс. Алматы, 2015, 59 б. 

18) Елисеева И.Г., Чумакова О.Ф. Профессиональное сопровождение 

педагогов общеобразовательных школ, реализующих инклюзивную практику. 

Әдістемелік ұсыныс, Алматы, 2015 ж., 56 б. 

19) Алехина, С. В. Готовность педагогов как основной фактор 

успешности инклюзивного процесса в образовании / С.В. Алехина, М.Н. 

Алексеева, Е.Л. Агафонова // Психологическая наука и образование. – 2016. – 

№ 1. – С. 83-92. 

20) Артюшенко, Н. П. Организационно-педагогические условия обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья средствами инклюзивного 

образования: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Артюшенко Наталья 

Петровна. – Томск, 2015. – 23 б. 

21) Информационно-методический портал по инклюзивному и 

специальному образованию // [Электронды ресурс] -- URL кіру режимі. 

22) Давыдова, Л. Н. Динамика нравственного развития младших 

школьников в условиях инклюзивного образования: региональный опыт / Л.Н. 

Давыдова, М.А. Колокольцева // Психологическая наука и образование. – 2013. 

– № 1. – Б. 93-102. 

23) Зайцев, Д. В. Интегрированное образование детей с ограниченными 

возможностями / Д.В. Зайцев // Социологические исследования. – 2014. – № 7. – 

Б. 127-131. 

24) Инклюзивная практика в дошкольном образовании: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. 

– Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 б. 

25) Инклюзивное образование: идеи, перспективы, опыт / авт. Л.В. 

Голубева. – Волгоград: Учитель, 2015. – 95 б. 

 

Қосымша әдебиеттер: 

 

1) Касицина Н.В. Педагогическое проектирование как практика 

повышения квалификации специалистов в инклюзивном образовании / Н.В. 

Касицина, Н.Н. Михайлова // Инклюзивное образование: методология, 

практика, технология: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Моск. гор. 

психол.-пед. ун-т; редкол.: С.В. Алехина [и др.]. – Москва, 2019. – Б. 233-235. 

2) Кутепова Е.Н. Готовность педагога к деятельности в условиях 

инклюзивной практики / Е.Н. Кутепова, Ж.Н. Черенкова // Инклюзивное 
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образование: практика, исследования, методология: сборник материалов II 

Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред.: С.В. Алехина. – Москва, 2013. – Б. 

588-592. 

3) Лошаков И.И. Интеграция в условиях дифференциации: проблемы 

инклюзивного обучения детей-инвалидов / И.И. Лошаков, Е.Р. Ярская-

Смирнова // Социально-психологические проблемы образования нетипичных 

детей. – Саратов, – 2014. – Б. 15-21. 

4) Малофеев Н.Н. Особый ребенок – вчера, сегодня, завтра. Образование 

и психолого-педагогическая помощь детям с ограниченными возможностями  

здоровья в XXI веке. / Н.Н. Малофеев. – Москва: ГНУ «Институт 

коррекционной педагогики», 2017. – 145 б. 

5) Нарзулаев, С. Б. Инклюзивное образование: проблемы, опыт, 

перспективы / С.Б. Нарзулаев, Т.Б. Данилова, Л.А. Шуклова. // Сибирский 

педагогический журнал. – 2016. – № 4.  
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1-қосымша 
Бағалау 

критерийлері 

Дәстүрлі 

бағалау 

Баллмен 

бағалау 

Бағалау параметрлері 

іске 

асырылмаған 

«қанағат 

танарлық 

сыз» 

0-49 балл 

- жұмыстың мазмұны мәлімделген  

тақырыпқа сәйкес келмейді;  

- жұмыстың мәтіні ұқыпсыз, түсініксіз,  

өрескел стилистикалық және  

грамматикалық қателер бар; 

- бір немесе бірнеше дереккөздерден мәтін  

фрагменттерінің ойсыз қайта жазылуы 

байқалады, әдебиет пайдаланылмады; 

- қорытындылар жоқ немесе бөлімнің  

мазмұнына сәйкес келмейді; 

- жұмыс талаптарға сәйкес ресімделмеген. 

жартылай 

өткізілгені 

«қанағат 

танарлық» 
50-74 балл 

       - жұмыстың мазмұны тақырыпқа ішінара 

сәйкес келеді;  

- жұмыс негізінен дұрыс ресімделген, 

елеулі стилистикалық және грамматикалық 

қателер бар;  

- жұмысты рәсімдеуде немқұрайлылық бар: 

беттің шеттері қойылмаған; бет нөмірлері жоқ, 

мәтінге түзетулер енгізілді, титулдық парақ 

дұрыс ресімделмеген; 

- жұмысты орындау үшін үнемі көмек 

қажет болды, әдебиеттер ішінара 

пайдаланылды; 

- қорытынды жұмыстың барлық бөлімдері 

бойынша жасалмайды немесе бөлімнің 

мазмұнына ішінара сәйкес келмейді немесе 

келтірілген мәліметтер бойынша қорытындылар 

жоқ; 

- мазмұны, пайдаланылған әдебиеттер 

тізімі, суреттер, кестелер атаулары жазылмаған. 

түзетулерді 

ескере 

отырып, 

орташадан 

жоғары іске 

асырылды 

«жақсы» 75-84 балл 

- жұмыстың мазмұны негізінен тақырыпқа  

сәйкес келеді немесе оның көлемі жоғары; 

- жұмыс негізінен дұрыс ресімделген,  

кейбір маңызды емес стилистикалық және 

грамматикалық қателер бар; 

- жұмыс негізінен өз бетінше орындалды,  

әдебиет пайдаланылды; 

- қорытындылар негізінен бөлімнің  

мазмұнына сәйкес келеді; 

- жұмыс негізінен дұрыс ресімделген,  

талаптардан кейбір ауытқулар бар. 

толық іске 

асырылды 

«өте 

жақсы» 

85-100 

балл 

- тақырыптың мазмұны толық ашылған  

және жұмыс таңдалған тақырыпқа сәйкес 
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келеді;  

- жұмыс дұрыс ресімделген, елеусіз  

стилистикалық қателер бар;  

- жұмыстың практикалық бөлігі өз бетінше 

орындалды, барлық таңдалған әдебиеттер 

талданды және жұмыста қолданылды;  

- әр бөлім бойынша негізделген  

тұжырымдар бар. 


