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Зерттеу тақырыбы: Инклюзивті білім беру жағдайында қызмет істеуге арнайы 

педагогты дайындау. 

Зерттеу мақсаты: инклюзивті білім беру жағдайында арнайы педагогты  жұмысқа 

даярлаудың ұйымдастырушылық-педагогикалық моделін теориялық негіздеу, әзірлеу және 

эксперименттік тексеру. 

Зерттеу міндеттері: 

1.  «Инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс істеуге арнайы педагогты даярлау» 

ұғымы мазмұнының мәнін негіздеу және беру. 

2.  Жоғары оқу орындарында арнайы педагогтерді даярлауды іске асырудың қазіргі 

заманғы шетелдік және отандық тенденцияны  айқындау. 

3. Кәсіби даярлаудың мақсаты ретінде СБШ бойынша біліктіліктің әртүрлі 

деңгейлеріндегі арнайы педагогтердің кәсіби құзыреттерінің тізімін әзірлеу. 

4.   Инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс істеуге арнайы педагогты даярлаудың 

ұйымдастырушылық-педагогикалық моделін әзірлеу және оның тиімділігін тәжірибелік-

эксперименттік жолмен тексеру. 

Зерттеу әдістері: 

– Педагогикалық білім беру мазмұнының әлеуметтік тапсырыс талаптарына 

сәйкестігін анықтау мақсатында білім беру саласындағы халықаралық және отандық 

нормативтік-құқықтық актілерді талдау;  тарихи дамудың әртүрлі кезеңдерінде арнайы 

педагогтерді даярлау процестерінің өзара байланысын көрсету мақсатында тарихи талдау;  

"арнайы педагогты даярлау" ұғымы мазмұнының мәнін нақтылау мақсатында ұғымдық-

терминологиялық талдау және психологиялық-педагогикалық әдебиет; инклюзивті білім 

беру жағдайындағы жұмысқа арнайы педагогты даярлау процесін модельдеу . 

–  Эмпирикалық әдістер: ЖОО-да арнайы педагогтерді даярлау бағыттары туралы, 

осы білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың саны және т.б. туралы 

ақпаратты алу үшін құжаттар мен статистикалық деректерді талдау; инклюзивті білім беру 

жағдайында жұмыс істеу үшін білім беру процесіне қатысушылардың арнайы педагогтерді 

даярлау сапасына қатынасын анықтау, бағалау мақсатында жартылай құрылымдалған сұхбат 

(әңгімелесу); жоғары оқу орындарында білім беру деңгейі мен әдістемесі туралы арнайы 

педагогтердің инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс істеуге дайындығы; 

қалыптастырушы және бақылау эксперименті инклюзивті білім беру жағдайында арнайы 

педагогтерді жұмысқа даярлаудың мазмұнын, әдістерін және оқу-әдістемелік қамтамасыз 

етуді сынақтан өткізу, арнайы педагогтердің инклюзивті білім беруді жүзеге асыруға 

дайындығын қалыптастыру бойынша жұмысты ұйымдастырудың тиімді тәсілдерін іздеу 

және тексеру және т.б.; 

–  Математикалық және статистикалық әдістер: тәжірибелік-эксперименттік жұмыс 

нәтижелерін сандық және сапалық өңдеу. 

 Қорғауға шығарылатын негізгі ережелер: 

1. Жеке тұлғаны (инклюзивті білім беру жағдайында педагогикалық қызметке 

тұрақты уәждемені қамтамасыз ететін белгілі бір жеке қасиеттерді қалыптастыру), 

когнитивті (инклюзивті білім беру жағдайында педагогикалық қызметке тұрақты уәждемені 

қамтамасыз ететін белгілі бір жеке қасиеттерді қалыптастыру) қамтитын инклюзивті 

бағдарланған кәсіби құзыреттердің интегративті кешенін дамыту бойынша мақсатты, жан-

жақты және дәйекті қызметті білдіретін "инклюзивті білім беру жағдайындағы жұмысқа 

арнайы педагогты даярлау" ұғымы бейімделетін педагогикалық орта құру, мүмкіндіктері 

шектеулі балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу мамандарының 



мультидисциплинарлық командасын шоғырландыру және ұйымдастыру және т.б.) және 

праксикологиялық компоненттер (инклюзивті қоғамдастықтың барлық субъектілерімен 

жұмыс істеу тәсілдері мен тәсілдерін меңгеру және т.б.) 

2. ЖОО-дағы арнайы педагогтерді даярлаудың қазіргі заманғы шетелдік және 

отандық үрдістері, олар ұйымдастырушылық (мамандарды даярлаудың алуан түрлі 

ұйымдастырушылық нысандары мен түрлері), мазмұндық (арнайы педагогтің инклюзивті 

білім беру жағдайындағы педагогикалық қызметтің мәні мен мазмұны туралы хабардар 

болуы) және әдістемелік аспектілерде (кәсіби іскерліктер мен дағдылар) көрініс табады. 

3.  СБШ бойынша біліктіліктің әртүрлі деңгейлеріндегі арнайы педагогтің кәсібилігіне 

қойылатын өзекті талаптарға сәйкес келетін кәсіби құзіреттерінің тізбесі. 

4.  Инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс істеуге арнайы педагогты даярлаудың 

ұйымдастырушылық-педагогикалық моделі, ол мақсатты, әдіснамалық негіздерді, 

принциптерді, дайындық түрлерін, мұғалімдерді даярлау компоненттерін, педагогикалық 

жағдайлар мен дайындық нәтижелерін сипаттайтын тұтас және дәйекті процесс болып 

табылады. 

Зерттеудің негізгі нәтижелері: 

- «инклюзивті білім беру жағдайындағы жұмысқа арнайы педагогты даярлау» 

ұғымының мәні негізделген және анықталған; 

- арнайы педагогті  даярлауда шетелдік және қазақстандық педагогикалық білім 

беруді дамытудың заманауи үрдістері анықталды; 

- СБШ бойынша біліктіліктің әртүрлі деңгейлеріндегі арнайы педагогтердің кәсіби 

даярлығының мақсаты (түлек моделі) ретінде кәсіби құзыреттілігінің үлгі тізбесі әзірленді; 

- арнайы педагогты  инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс істеуге даярлаудың 

ұйымдастырушылық-педагогикалық моделі жасалды, ол мақсатты, жан-жақты және дәйекті 

қызмет болып табылады және оның мақсаты, әдіснамалық негіздері, принциптері, дайындық 

түрлері, мұғалімдерді даярлау компоненттері, педагогикалық жағдайлар мен дайындық 

нәтижелері сипатталған. 

Зерттеудің негізгі нәтижелерінің сипаттамасы бастапқы әдіснамалық 

ұстанымдармен, зерттеу мәселесі бойынша әртүрлі аспектілі әдеби дереккөздерді талдаумен, 

зерттеудің мақсатына, міндеттері мен логикасына сәйкес келетін өзара бірін-бірі 

толықтыратын теориялық және эмпирикалық әдістердің кешенімен, алға қойылған 

гипотезаны ұсыну және растау бойынша тәжірибелік-эксперименттік жұмыс кезеңдерінің 

реттілігімен, деректерді өңдеудің статистикалық әдістерін қолдану және эмпирикалық 

зерттеудің алынған нәтижелерін мазмұнды талдаумен байланысты. 

Алынған нәтижелердің жаңалығы мен маңыздылығы 

Бірінші ғылыми нәтиженің негізділігі ізденушінің кәсіби даярлық пен кәсіби 

дайындық мәселелерін қарастыратын психологиялық-педагогикалық ғылыми еңбектерді 

талдау негізінде «арнайы педагогты инклюзивті білім беру жағдайында жұмысқа даярлау» 

ұғымының мәнін және оның құрылымдық компоненттерінің сипаттамасын нақтылайтын 

авторлық анықтама берілетіндігімен анықталады. 

Екінші ғылыми нәтиженің негізділігі теориялық дереккөздерді зерделеу, ғылыми 

әдебиеттерге сыни шолу жасау және өз бақылаулары арқылы ұйымдастырушылық, 

мазмұндық және әдістемелік аспектілерде көрініс табатын ЖОО-да арнайы педагогтерді 

даярлауды жүзеге асырудың қазіргі заманғы шетелдік және отандық үрдістерін анықтаумен 

сипатталады.  

Үшінші ғылыми нәтиженің негізділігі тұжырымдамалық, технологиялық, 

нәтижелі кезеңдерден және жеке, танымдық және праксикологиялық компоненттерді 

анықтаудан тұратын инклюзивті білім беру жағдайында жұмысқа арнайы педагогты 

даярлаудың ұйымдастырушылық-педагогикалық моделін жасауға байланысты. 

Төртінші ғылыми нәтиженің негізділігі «Арнайы педагог» мамандығы карточкасы 

жобасының мазмұнын әзірлеумен, оқу процесіне ЖОО-ға арналаған  «Әлемдегі арнайы және 

инклюзивті білім беруді дамыту» және «Әлемде арнайы және инклюзивті білім беруді 



дамыту» оқу құралдарын құрастырумен және енгізумен, «Мамандыққа кіріспе» және 

«Волонтерлік қызмет негіздері» элективті курстар мазмұнын әзірлеумен,  біліктілікті 

арттыру курстарын, вебинар, Халықаралық онлайн-дөңгелек үстелді өткізуге қатысу,  

инклюзивті білім беру жағдайында жұмысқа арнайы педагогті даярлаудың 

ұйымдастырушылық-педагогикалық моделін анықтау процесінде оң нәтиже алумен 

расталады.  

 Ғылымды дамыту бағыттары мен мемлекеттік бағдарламаларға сәйкестігі: 

ҚР «Білім туралы», «Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік медициналық-

педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» (2002) Заңының негізгі бағыттарын және 

«Білімді ұлт» сапалы білім» ұлттық жобасының негізгі міндеттерін іске асыру» жалпы білім 

беру ұйымдарында мүмкіндігі шектеулі балаларды кәсіби психологиялық-педагогикалық 

қолдауды ұйымдастыруға ерекше талаптар қояды. 

Жалпы білім беру ұйымдарында мүмкіндігі шектеулі балаларды кәсіби 

психологиялық-педагогикалық қолдауды ұйымдастыру және жүзеге асыру қажеттілігі мен 

мұғалім-дефектолог (арнайы педагог) лауазымын енгізу арнайы педагогтерді даярлау 

процесін алдағы кәсіптік қызметке тек арнайы білім беру ұйымдарында ғана емес, сонымен 

қатар жалпы білім беретін балабақшалар мен мектептерде мүмкіндігі шектеулі балаларды 

кәсіби психологиялық-педагогикалық қолдауды ұйымдастыратын және оларды қалыпты 

дамып келе жатқан құрдастарының ортасына  біріктіруге жауапты бас маман ретінде қайта 

бағдарлау қажеттілігін анықтайды.  

Жоғары оқу орындарында инклюзивті білім беру жағдайында психологиялық-

педагогикалық қолдауды жүзеге асыруға арнайы педагогтерді даярлау оның тиімділігін 

арттыруға және жалпы білім беру ұйымдарында оқыту процесінде мүмкіндіктері шектеулі 

балалардың оқу проблемаларын азайтуға ықпал ететін болады. 

Зерттеудің негізгі идеясы Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, 

«Педагог мәртебесі туралы» Заңға және мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 

жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауында белгіленген негізгі міндеттерді іске 

асыруға сәйкес келеді. 

«Қазақстан Жаңа нақты ахуалды: іс-қимыл уақыты», «Білімді ұлт» сапалы білім» 

ұлттық жобасы, «Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік медициналық-педагогикалық 

түзеу арқылы қолдау туралы» ҚР Заңы зерттеу проблемасының өзектілігін көрсетеді. 

Докторанттың әрбір жарияланымды дайындауға қосқан үлесінің сипаттамасы:  

– Скопус (Scopus) халықаралық мәліметтер базасынде индекстелетін журналдарда 1 

мақала:  

1. Арнайы педагогты даярлау: Инклюзивті білім беру жағдайындағы мұғалімдердің 

пікірлері мен тәжірибесі // Тренинг арнайы педагог: Пікірлері мен тәжірибесі мұғалімдердің 

инклюзивті білім беру жағдайында. Cypriot Journal of Educational Sciences, - 2020. - 17(3), - 

920–929. https://doi.org/10.18844/cjes.v17i3.6985 (Марина Қ., Алпысбаева М., Ниетбаева Г.). 

Авторлар инклюзивті білім беру процесінде арнайы мұғалімдерді даярлауды жетілдіру 

қажеттігін дәлелдейді. Докторанттың мақала жазудағы үлесі 90% құрайды. 

– ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған 

ғылыми журналдарда басылып шыққан мақалалар: 

1. Германияда дефектолог мамандарды даярлау // С.Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университетінің хабаршысы «Педагогикалық серия» – №1, 2020. – 200-208 б. 

(Кенжеғалиева М.Д.) Мақалада инклюзивті білім беру жағдайында болашақ мамандарды 

даярлаудағы Германия Федеративтік Республикасының халықаралық тәжірибесі 

қарастырылды. Мақала жазудағы докторанттың үлесі 85% құрайды. 

2. Инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс істеуге арнайы педагогты даярлау 

мәселелері  //  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы. 

«Педагогика және психология» сериясы. - № 1 (77),  - 2019. - 245-251 б. (Саржанова А.Н.) 

Мақалада инклюзивті білім беру ортасында жұмыс істеуге арнайы педагогты дайындаудың 

әртүрлі тәсілдері қарастырылған. Докторанттың үлесі 95% құрайды. 



3. Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі «Арнайы педагогты дайындау» 

ұғымының мәні // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Педагогика 

және психология». - 1(38), -  2019 ж. - 36-41 б. Мақалада инклюзивті білім беру жағдайында 

арнайы оқытуды дайындау тұжырымдамасының мәні қарастырылған. Докторанттың үлесі 

95% құрайды. 

–  Шетелдік және отандық халықаралық конференциялар материалдарының 

жинақтарында 3 мақала жарияланды: 

1.  Инклюзивті білім беруде арнайы педагогты дайындаудың шетелдік және отандық 

тәжірибесі» // X Халықаралық әлеуметтік-педагогикалық оқу. Б.И. Лившиц Балалар мен 

жасөспірімдердің кәсіптік білім беру, қосымша білім беру, жазғы сауықтыру және 

сауықтыру жүйесін психологиялық-педагогикалық қолдау. - Екатеринбург. - 2018. - Б. 36-40 

(Қосалқы автор: Мовкебаева З.А., 70%.).  

2.  Әр қайсысына мұғалім: инклюзивті білім –шетелдік және Отандық тәжірибе» // 

«Қазіргі ғылымның даму болашағы»: III халықаралық студенттік ғылыми конференция 

материалдары. – Кванджу, Корея: Аймақтық басқару академиясы,  - 2019. – Б. 90-93 

(Қосалқы автор: Келдекулова А.Н., 85 %). 

3.  Психология-педагогикалық зерттеулерге арналған ерекше оқытушы мәселелері // 

«Педагогика және дене тәрбиесінің заманауи аспектілері» V халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. Краматорск, - 2019. - Б. 341-349 ( 95% ). 

4.  Инклюзивті білім берудегі арнайы педагогтің құзіретті //  Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы. «Педагогика және психология» сериясы. 

- № 1 (77), 2021. - Б. 245-251 (Қосалқы автор: Мовкебаева З.А., 50%.). 

5. Инклюзивті білім беру жағдайында мұғалім-дефектологты жұмысқа даярлау 

жүйесін дамыту  // «VI Ораз оқулары: цифрландыру дәуіріндегі түркі мәдениетінің өзекті 

мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция ІІ том, Шымкент, 2020. –  

Б. 257-260 (Қосалқы автор: Мовкебаева З.А., 65%.). 

6. Дефектологиялық білім инклюзивті білім беруде арнайы педагогты даярлаудың 

негізі ретінде // VII Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция (халықаралық 

қатысумен) «Жас дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі тұлғаның әлеуметтенуі: тәжірибесі, 

мәселелері, болашағы» - Гродно қ. - 2020. - Б. 38-41 (90%). 

7. Болашақ арнайы мұғалімдерді инклюзивті білім беруде жұмыс істеуге 

дайындаудың халықаралық тәжірибесі // «Білім беру қызметіндегі инклюзивті 

технологиялар» халықаралық онлайн конференциясы, Абай атындағы ҚазҰПУ. - Алматы 

қаласы. 2021. - Б. 42-50 (90% ). 

8. Инклюзивті білім берудегі арнайы педагогикасы күзіреті // Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Инклюзивті және арнайы білім беру саласындағы 

педагогтар мен мамандарды даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттырудың 

өзекті мәселелері» атты халықаралық онлайн дөңгелек үстел. (2021 жылғы 22 желтоқсан). – 

Алматы. - 2021. - Б. 31-41 (95% ). 

9. Арнайы мұғалімнің инклюзивті білім берудегі жұмыс істеуге дайындығының 

проблемалық аспектілері мен факторлары  //  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция «Теория мен практиканың заманауи мәселелері. Арнайы және әлеуметтік 

педагогика: ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыс» (Сургут мемлекеттік 

педагогикалық университетінің 35 жылдығына арналған), Сургут. – 2022. -  Б. 53-60 (95%). 

10. Педагог кадрларды инклюзивті білім беру жағдайында еңбекке даярлау // 

М.Қозыбаев атындағы СҚМУ Хабаршысы, -  №3 (44), - Петропавл, – 2019. – Б. 164-170  

(95%). 

11. Университеттің білім беру қызметі мен еңбек нарығының интеграциясы ЖОО 

түлегіне қойылатын заманауи талаптар жағдайында мемлекеттік білім беру стандарттарын 

енгізудің шарты ретінде // Кафедрааралық ғылыми-практикалық онлайн семинардың 

материалдары Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған инклюзивті 



білім беру ұйымында жұмыс істеу. -  Петропавл қ. -2021. - С. 29-34 (Қосалқы автор: 

Пустовалова Н.И., 50%.).  

Оқулықтар: 

1. Әлемде арнайы және инклюзивті білім беруді дамыту. - Алматы, 2021. - 176 б. 

ISBN978-601-09-322546-3 (Мовкебаева З.А). 

2.  Әлемдегі арнасы және инклюзивті білім беруді дамыту. – Алматы, 2021.  - 147 б. 

ISBN 978-601-322-546-3 (Мовкебаева З.А.) 


