ОҚЫТУДЫҢ ӘМБЕБАП ДИЗАЙНЫ ПРИНЦИПТЕРІН
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫН
ҚҰРУ ШАРТЫ РЕТІНДЕ

Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА
Инклюзивті білім беру орталығы

Қазақстан Республикасындағы инклюзивті білім беруді дамытудың ағымдағы жағдайы
Мемлекет
басшысы
Қасым-Жомарт
Тоқаевтың Қазақстан халқына «Халық
бірлігі және жүйелі реформалар – ел
өркендеуінің берік негізі» жолдауы
«Біздің білім беру жүйеміз қолжетімді әрі
инклюзивті болуы тиіс...»

Қазақстан
Республикасының
2025
жылға
дейінгі
Ұлттық даму жоспары. 3-жалпыұлттық басымдық. Сапалы білім. 1міндет. Білім беру саласындағы қолжетімділік пен теңдікті
қамтамасыз ету
«…2025 жылға қарай тұрғылықты жеріне және әлеуметтік
мәртебесіне байланысты білім беру сапасындағы алшақтықтан –
сапалы білім алуға қолжетімділікті теңестіру қажет… Барлық
білім беру ұйымдарында инклюзивті білім беру үшін жағдай
жасалады»

«БІЛІМДІ ҰЛТ»
ұлттық жобасы

САПАЛЫ

БІЛІМ

БЕРУ»

3-міндет. Мектептерді жайлы, қауіпсіз және
заманауи білім беру ортасымен қамтамасыз
ету

https://adilet.zan.kz/kaz

«Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне инклюзивті
білім беру мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 2021 жылғы 26 маусымдағы
ҚРЗ (4 заңға өзгерістер мен
толықтырулар енгізу көзделген)

«Ерекше білім беру қажеттіліктерін
бағалау қағидаларын бекіту туралы»
ҚР Білім және ғылым министрінің 2022
жылғы 12 қаңтардағы № 4 бұйрығы
(Қағидалар ерекше білім беру
қажеттіліктерін бағалаудың тәртібін
анықтайды)

«Білім беру ұйымдарында
психологиялық-педагогикалық қолдап
отыру қағидаларын бекіту туралы»
ҚР Білім және ғылым министрінің 2022
жылғы 12 қаңтардағы № 6 бұйрығы
(Қағидалар білім беру ұйымдарында
психологиялық-педагогикалық қолдап отыру
тәртібін реттейді)

«Балалардың хал-ахуал индексін бекіту
туралы» ҚР Премьер-Министрінің 2022
жылғы 1 ақпандағы № 21-ө өкімі (Индекс
балалардың хал-ахуалын және әртүрлі
салаларда балаларға жағдай жасауға
бағытталған ұлттық саясаттың
тиімділік дәрежесін бағалау мақсатында
әзірленді)

https://adilet.zan.kz/kaz

Инклюзивті білім беру орталығымен келесі зерттеулер жүргізілді (2021 ж.):
Қазақстанның орта білім беру ұйымдарындағы
инклюзивті білім беру жағдайын зерттеу

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды
психологиялық-педагогикалық қолдауды мониторингілеу

https://uba.edu.kz/ru/metodology/3

Текущее состояние развития инклюзивного образования в Республике Казахстан
Послание главы государства К.К. Токаева
народу Казахстана «Единство народа и
системные реформы –
прочная основа
процветания страны»
«…Наше
образование
должно
доступным и инклюзивным...»

быть

Национальный
план
развития
Республики
Казахстан
до 2025 года. Общенациональный приоритет 3. Задача 1.
Обеспечение доступа и равенства в сфере образования
«…Принципиальные изменения для Казахстана к 2025 году: от
разрывов в качестве образования, связанных с местом проживания
и социальным статусом к выравниванию доступа к качественному
образованию. Во всех организациях образования будут созданы
условия для инклюзивного образования»

Национальный
проект
«Качественное
образование «Образованная нация»
Задача 3. Обеспечение школ комфортной,
безопасной
и
современной
образовательной средой

https://adilet.zan.kz/kaz

«О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам
инклюзивного образования» Закон
Республики Казахстан от 26 июня
2021 года № 56-VII ЗРК
(Всего предусмотрено внесение
изменений и дополнений в 4 Закона)

Приказ Министра образования и
науки Республики Казахстан «Об
утверждении Правил оценки особых
образовательных потребностей» от
12 января 2022 года № 4
(Правила определяют порядок оценки
особых образовательных
потребностей)

Приказ Министра образования и науки
Республики Казахстан «Об утверждении
Правил психолого-педагогического
сопровождения в организациях
образования» от 12 января 2022 года № 6
(Правила регулируют порядок психологопедагогического сопровождения в
организациях образования)

Распоряжение Премьер-Министра
Республики Казахстан «Об
утверждении индекса благополучия
детей» от 1 февраля 2022 года № 21-р
(Индекс разработан в целях проведения
оценки детского благополучия и степени
эффективности национальной политики,
направленной на создание условий для
детей в разных сферах)

https://adilet.zan.kz/kaz

Центром инклюзивного образования были проведены исследования (2021 г.):
Изучение состояния инклюзивного образования
в организациях среднего образования Казахстана

Мониторинг психолого-педагогического сопровождения
обучающихся в организациях среднего образования

https://uba.edu.kz/ru/metodology/3

Жайлы білім беру ортасы
Жайлы білім беру ортасы – білім беру ұйымының ішкі кеңістігі. Ол білім алушының психофизиологиялық денсаулығын
сақтауға мүмкіндік береді, білім алушының жалпы білім беру қызметіне оңай қосылуына, өз қабілетін іске асыруына ықпал
етеді

Жайлы кедергісіз білім беру ортасын модельдеу принциптері

Қауіпсіздік және қоршаған
ортаның пәндік-кеңістіктік
ұйымдастырылуы

Мәдени маңызы бар
объектілердің
жеткілікті болуы

Ортаның қолжетімділігі
және кедергісіз болуы

Полисенсорлық қабылдаудың
қолжетімділігі

Білім беру ортасында
қатынастардың барлық
түрлерін ұйымдастыру

Әлеуметтік қатынастар
жүйесіне ену

Әдейі жасалған кедергілердің
болуын болжайтын
дамытушылық сипат

Нақты және әлеуетті
танымдық мүмкіндіктерді
қорғауға және дамытуға
бағдарлау

Білім беру ұйымының басшысы білім беру ұйымдарына
оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бұзғаны немесе
білім алу үшін арнайы жағдайлар жасамағаны үшін
жауаптылықта болады

Білім беру ұйымдары ерекше білім беруді қажет ететін
балаларды оқыту үшін білім беру бағдарламаларын
білім алушылардың жеке даму ерекшеліктеріне және
әлеуетті мүмкіндіктеріне сәйкес бейімдейді

Білім беру ұйымдарының құзыретіне сондай-ақ ерекше
білім беруді қажет ететін балалар үшін жеке дамыту
бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру жатады

https://adilet.zan.kz/kaz

Комфортная образовательная среда
Комфортная образовательная среда – внутреннее пространство организации образования, система ее условий,
позволяющие сохранить психофизиологическое здоровье обучающегося, способствующие его оптимальной включенности
в общеобразовательную деятельность, успешной самореализации

Принципы моделирования комфортной безбарьерной образовательной среды

Безопасность и
определенная предметнопространственная
организация среды

Насыщенность культурно
значимыми объектами

Доступность и
безбарьерность среды

Доступность полисенсорного
восприятия

Погружение в систему
социальных отношений

Развивающий характер,
предполагающий наличие
системы продуманных
препятствий

Ориентация на охрану и
развитие реальных и
потенциальных
познавательных
возможностей

Организация всех видов
отношений
в образовательной среде

Руководитель организации образования несет
ответственность за нарушение типовых правил
приема на обучение или несоздание специальных
условий для получения образования

Организации образования для обучения детей
с ООП адаптируют образовательные программы
в соответствии с индивидуальными особенностями
развития и потенциальными возможностями
обучающихся и воспитанников

К компетенции организаций образования относятся
также разработка и реализация индивидуально
развивающих программ для детей с особыми
образовательными потребностями

https://adilet.zan.kz/kaz

UDL. Артықшылықтары. Білім беру ортасын бағалау құралы (SACERS)
Оқытудың әмбебап дизайны (ағылш. Universal Design for Learning – UDL) –
педагогтерге барлық білім алушылардың қажеттіліктеріне жауап беретін оқу
процесін әзірлеуге көмектесетін құрылым. UDL Р. Мейстің идеяларына
негізделген және білім алушылардың әртүрлі білім беру қажеттіліктерін
қолдауды қамтамасыз етеді
SACERS шкаласы білім беру ортасының сапасын өлшеу үшін әзірленген.
SACERS көптеген елдерде (Германия, АҚШ, Швеция және т.б.) қолданылады
және білім беру ортасын бағалаудың валидті, сенімді құралы болып табылады

Білім берудегі әмбебап дизайнның
артықшылықтары

SACERS әдістемесі жеті өлшеу шкаласынан тұрады

ішкі кеңістік және жиһазбен
жабдықтау
...барлық білім алушылардың жеке оқу траекторияларын ескеретін білім
беру ортасын құруға көмектесу
арнайы қажеттіліктер

... оқу процесіне барлық қатысушылардың пайдалануы үшін оқу
бағдарламасын, оқыту әдістерін, тапсырмаларды және т.б. барынша
бейімдеуді қамтамасыз етуге көмек көрсету

денсаулық және қауіпсіздік

SACERS
персоналды дамыту
белсенді қызмет /
уақыт өткізу

... білім алушының қажеттіліктерін қамтамасыз етуде педагогтің
мүмкіндіктерін кеңейтуге көмектесу – әмбебап дизайн оқу бағдарламасын
икемді етеді, ал көмекші технологиялар ерекше қажеттіліктері бар білім
алушылардың жеке мүмкіндіктерін ескереді

оқу процесі

өзара байланыс

UDL. Преимущества. Инструмент оценки образовательной среды (SACERS)
Универсальный дизайн для обучения (англ. Universal Design for Learning –
UDL) – структура, которая помогает педагогам разрабатывать учебный
процесс, отвечающий потребностям всех обучающихся. UDL был разработан
на основе идей Р. Мейса и предусматривает поддержку разнообразных
образовательных потребностей обучающихся, которые всегда будут чем-то
отличаться, т.е. иметь свои особенности
Шкала SACERS была разработана для измерения качества образовательной
среды. SACERS используются во многих странах (Германия, США, Швеция и
др.) и представляет собой валидный, надежный, достоверный инструмент
оценки образовательной среды

Преимущества универсального
дизайна в образовании

Методика SACERS включает семь подшкал (разделов),
с помощью которых оценивается:
внутреннее пространство и
меблировка

…помощь
в
создании
образовательной
среды,
индивидуальные траектории обучения всех обучающихся

учитывающей
специальные нужды

…помощь в обеспечении максимального адаптирования учебной
программы, методов обучения, заданий и т.п. для использования
всеми участниками образовательного процесса без затрат (времени
и средств)

…помощь в расширении возможностей педагога в обеспечении
потребностей обучающегося ‒ универсальный дизайн делает учебную
программу более гибкой, а вспомогательные технологии обеспечивают
физические приспособления, устройства и инструменты для улучшения
возможностей обучающихся с особыми потребностями

развитие персонала

учебный процесс

здоровье и безопасность

SACERS

активная деятельность/
время провождение

взаимодействие

Оқытудың әмбебап дизайнының негізгі принциптері
1) білім алушыларға оқу материалын
ұсынудың әртүрлі формалары

2) білім алушылардың меңгерілген
материалды ұсынуының әртүрлі формалары

3) білім алушыларды оқу процесіне тартудың
әртүрлі формалары

Бұл
принципке
сәйкес
оқу
материалдары
балалардың
есту,
көру,
сезу
мүшелерінің
ерекшеліктеріне байланысты әртүрлі форматта
және әртүрлі қиындық деңгейінде ұсынылады

Бұл принципке сәйкес педагог білім алушыларға
өздері игерген материалды кез келген формада
ұсынуға ерік береді. Яғни білім алушылардың өз
қалаулары мен қабілеттерін ескере отырып,
ресурстарды, материалдарды пайдалануда таңдау
құқығы бар

Бұл принципке сәйкес педагог білім алушыны оқу
процесіне тарту үшін ынталандырады. Кейбір
әрекеттерде
таңдауға
мүмкіндік
береді,
балалардың өзін-өзі бағалауына мүмкіндік береді.
Соның негізінде қызығушылықтарын арттырады.

Основные принципы универсального дизайна обучения
1) разнообразные формы представления
учебного материала обучающимся

2) разные формы представления
обучающимися усвоенного ими материала

3) многообразные способы вовлечения
обучающихся в учебный процесс

Инструкции, вопросы, ожидания и возможности
обучения предоставляются в различных форматах и
на разных уровнях сложности, удовлетворяя различные
уровни способностей и визуальные, слуховые и
кинестетические потребности

У детей есть множество форматов для ответа,
демонстрации того, что они знают, и для выражения
идей, чувств и предпочтений. Кроме того, у детей
есть выбор в использовании ресурсов, материалов с
учетом
индивидуальных
сильных
сторон,
предпочтений и способностей

Обеспечивает
различные
возможности
для
привлечения внимания, любопытства и мотивации
детей, учитывая широкий спектр интересов,
предпочтений.
Затем
взаимодействие
поддерживается
путем
обеспечения
различных
уровней подготовки, повторения и соответствующих
задач для обеспечения успешного обучения

Оқытудың әмбебап дизайнын қолдануға арналған нұсқаулық
I. Білім алушыларға оқу материалын ұсынудың
әртүрлі формаларын қамтамасыз ету

II. Білім алушыларға меңгерілген материалды
ұсынудың әртүрлі формаларын қамтамасыз ету

1. Баланың материалды қабылдауын қамтамасыз
етіңіз:
1.1 Ақпаратты икемді форматта ұсыныңыз (өлшем,
түс, дауыс, жылдамдық, шрифт және т.б.)
1.2 Дыбыстық ақпаратқа балама ұсыныңыз (аудиал
білім алушылар)
1.3 Көрнекі ақпаратқа балама ұсыныңыз (визуал білім
алушылар)

4.

2.
Баланың
тіл,
математикалық
өрнектер,
таңбаларды таңдауын қамтамасыз етіңіз:
2.1 Сөздік пен өрнектерді нақтылаңыз (сөйлеу стилі,
глоссарий, графика, диаграмма, карта, гиперсілтеме,
иллюстрация)
2.2 Синтаксис пен құрылымын нақтылаңыз (элементтер
арасындағы өзара байланысқа көңіл аударыңыз)
2.3 Мәтіннің, математикалық өрнектің, символдың
мағынасын түсіндіріңіз
2.4
Барлық
қажетті
ақпараттың
негізгі
тілде
қолжетімділігін қамтамасыз етіңіз
2.5 Альтернативаларды — иллюстрациялар, суреттер
немесе интерактивті графика ұсыныңыз

5. Қарым-қатынас тәсілдерін таңдауды қамтамасыз
етіңіз:
5.1 Байланыс үшін әртүрлі құралдарды таңдауға мүмкіндік
беріңіз (мәтін, иллюстрация, музыка, видео, өнер,
анимация)
5.2 Конструкция мен композиция құру үшін үшін әртүрлі
құралдарды ұсыныңыз (бағдарламалық қамтамасыз ету,
веб-қосымша)
5.3 Білім алушылардың еркін сөйлеуін арттыратын
нұсқаларды ұсыныңыз

Физикалық әрекеттерді таңдауды қамтамасыз
етіңіз:
4.1. Балама жауап беру құралдарын ұсыныңыз (қалам,
қарындаш, пернетақта, тінтуір, джойстик)
4.2. Технологияны тиімді пайдалануға қолдау көрсетіңіз
(кедергі жасамау үшін)

3. Баланың материалды түсінуін қамтамасыз етіңіз:
3.1 Қолжетімді ақпаратпен қамтыңыз (қажетті бастапқы
деректер)
3.2 Негізгі элементтерді белгілеп, астын сызып қойыңыз
3.3
Ұйымдастырушылық
әдістер
мен
тәсілдердің
нұсқаларын ұсыныңыз
3.4 Игерілген материалды қорыту үшін мүмкіндік беріңіз.

6. Атқарымдық функцияны таңдауын қамтамасыз
етіңіз:
6.1. Мақсат қою модельдерін, мысалдарын ұсыныңыз
6.2. Жоспарлау мен стратегиялық дамуды қолдаңыз
6.3
Ақпараттар
мен
ресурстарды
басқаруды
ынталандырыңыз
6.4. Кері байланыспен қамтамасыз етіңіз

Тапқыр, білімді білім алушылар

Стратег білім алушылар

III. Білім алушыларды оқу процесіне тартудың
әртүрлі формаларын қамтамасыз ету

7. Қызығушылықты сақтау үшін таңдау жасаңыз:
7.1 Білім алушылардың жеке таңдауын және еркін пікір
білдіруін қамтамасыз етіңіз
7.2
Оқытудың өзектілігін, құндылығын, нақтылығын
белгілеңіз
7.3 Қауіптер мен алаңдаушылықтарды азайтыңыз

8. Қолдау үшін таңдауды қамтамасыз етіңіз
8.1 Мақсаттар мен міндеттердің маңыздылығын
арттырыңыз
8.2 Қиындықтарды оңтайландыру үшін әртүрлі талаптар
мен ресурстарды пайдаланыңыз
8.3 Ынтымақтастық пен ұжым құруға ықпал етіңіз
8.4 Жоғары сапалы кері байланысты пайдаланыңыз

9. Жоғары сапалы кері байланысты пайдаланыңыз:
9.1 Білім алушылардың үміттері мен сенімдерін
ынталандырыңыз
9.2 Жеке қиындықтарды жеңу дағдыларын дамытуға
ықпал етіңіз
9.3
Білім
алушылардың
өзін-өзі
бағалауы
мен
рефлексиясын дамытыңыз

Өзіндік мақсаты бар, мотивацияланған
білім алушылар
CAST, 2013, www.cast.org

Руководство по использованию универсального дизайна обучения
II. Обеспечение разными формами представления
обучающимися
усвоенного ими материала

III. Обеспечение многообразными способами
вовлечения обучающихся
в учебный процесс

1. Обеспечьте выбор для восприятия:
1.1 Предложите информацию в гибком формате
(размер, цвет, громкость, скорость, шрифт и т.п.)
1.2 Предложите альтернативы для аудиальной
информации (обучающиеся-аудиалы)
1.3 Предложите альтернативы для визуальной
информации (обучающиеся-визуалы)

4. Обеспечьте выбор для физических действий:
4.1. Предоставьте альтернативные средства для ответа
(ручка, карандаш, клавиатура, мышь, джойстик)
4.2.
Обеспечьте
поддержку
для
эффективного
использования
технологий
(чтобы
не
создавали
препятствия)

7. Обеспечьте выбор для поддержания интереса:
7.1 Предоставить обучающимся индивидуальный выбор и
свободу выражения
7.2
Подчеркните
актуальность,
ценность,
достоверность обучения
7.3 Минимизируйте угрозы и отвлекающие моменты

2. Обеспечьте выбор для языка, математических
выражений, символов:
2.1 Уточните словарь и символы (стиль речи, глоссарий,
графика, диаграмма, карта, гиперссылка, иллюстрация)
2.2 Уточните синтаксис и структуру (подчеркивание
взаимосвязи между элементами)
2.3 Предложите расшифровку текста, математические
выражения, символы
2.4 Обеспечьте доступность всей ключевой информации
на основном языке
2.5 Предоставление альтернатив — иллюстраций,
изображений или интерактивной графики

5. Обеспечьте выбор для способов выражения и
коммуникации:
5.1 Предоставьте множество средств для коммуникации
(текст, иллюстрация, музыка, видео, искусство,
анимация)
5.2 Обеспечьте множество средств для создания
конструкций и композиций (програм.обеспечения, вебприложения)
5.3 Предоставьте варианты, которые повышают
беглость речи обучающихся (эссе, драматическая
постановка)

3. Обеспечьте выбор для понимания:
3.1 Обеспечить доступной информацией (необходимые
предварительные данные)
3.2 Выделите, подчеркните ключевые элементы
3.3 Предоставьте варианты организационных методов и
подходов
3.4 Предоставьте возможности для обобщения обучения

6. Обеспечьте выбор для исполнительской функции
6.1. Предоставить модели, примеры постановки целей
6.2. Поддерживайте планирование и стратегическое
развитие
6.3 Стимулируйте управление информацией и ресурсами
6.4. Обеспечьте обратную связь

I. Обеспечение разнообразными формами
представления учебного материала обучающимся

Находчивые, образованные
обучающиеся

Стратегически мыслящие
обучающиеся

8. Обеспечьте выбор для поддержания
8.1 Повысьте значимость целей и задач
8.2 Используйте различные требования и ресурсы для
оптимизации трудностей
8.3 Способствуйте коллаборации и созданию коллектива
8.4 Используйте больше качественную обратную связь

9. Обеспечьте выбор для саморегуляции:
9.1 Стимулируйте ожидания и веру обучающихся
9.2
Способствуйте
развитию
личных
навыков
преодоления трудностей
9.3 Развивайте самооценку и рефлексию обучающихся

Целеустремлённые,
мотивированные обучающиеся
CAST, 2013, www.cast.org

Инклюзивті білім беруді ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету
2020
Инклюзия жағдайында 5-9 сыныптардың, бастауыш сыныптарының оқу пәндері бойынша
сараланған БЖБ және ТЖБ құру бойынша әдістемелік ұсынымдар

Ерекше білім беруді қажет ететін балаларға қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру
бойынша әдістемелік ұсынымдар
Инклюзивті ортада білім беру процесін ұйымдастыру бойынша мектеп әкімшілігіне арналған
әдістемелік ұсынымдар
Ерекше білім беруді қажет ететін баланың отбасын психологиялық-педагогикалық қолдау
бойынша әдістемелік ұсынымдар

2021
Бастауыш мектепте 12 жылдық
білім беру шеңберінде инклюзивті
орта жағдайында оқыту процесін
ұйымдастыру бойынша
әдістемелік ұсынымдар

Еліміздің педагогтеріне арналған әдістемелік құралда
Қазақстанның
орта
білім
беру
ұйымдарындағы
инклюзивті білім беру жағдайын зерттеу нәтижелерін
ескере отырып, заманауи мектепте инклюзивті білім
беру ортасын ұйымдастыру бойынша әдістемелік
ұсынымдар ұсынылады

Орта білім беру ұйымдарында білім
алушыларды психологиялықпедагогикалық қолдауды
мониторингілеу қорытындылары
бойынша әдістемелік ұсынымдар

Оқу құралында психологиялық-педагогикалық қолдау
қызметін ұйымдастыруда, барлық білім алушылардың
әртүрлі қажеттіліктерін қанағаттандыруда, ерекше
білім беруді қажет ететін балаларды әлеуметтендіру
және әлеуметтік бейімдеу сапасын арттыруда, мектеп
қоғамдастығында инклюзивті мәдениетті дамытуда
еліміздің педагогтеріне тиімді оқу-әдістемелік қолдау
көрсету мақсатында әдістемелік ұсыныстар ұсынылады

2022
Психологиялық-педагогикалық
түзеу кабинеттерінің орта
білім беру ұйымдарын
психологиялық-педагогикалық
қолдау мамандарымен өзара ісқимылы бойынша әдістемелік
ұсынымдар

Инклюзивті білім беру мәселелері
бойынша ведомствоаралық өзара
іс-қимылды ұйымдастыру бойынша
әдістемелік ұсынымдар

Әдістемелік
құралда
еліміздің
педагогтеріне
инклюзивті
практиканы
дамыту
процесінде
мектептің психологиялық-педагогикалық қолдау
қызметінің психологиялық-педагогикалық түзеу
кабинеттерімен
өзара
іс-қимылы
бойынша
әдістемелік ұсынымдар ұсынылады

Инклюзивті білім беру мәселелері бойынша
ведомствоаралық өзара іс-қимылды ұйымдастыру
бойынша әдістемелік ұсынымдар. Оқу құралы білім
беру ұйымының әкімшілігі мен педагогикалық
ұжымына
мектеп
ортасында
«Барлығына
арналған білім» қағидатын іске асыруда пәрменді
практикалық көмек көрсетуі тиіс

Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования
2020
Методические рекомендации по составлению дифференцированных СОР и СОЧ по учебным
предметам начальных классов, ОГН и ЕМН 5-9 классов в условиях инклюзии

Методические рекомендации по организации итоговой аттестации для детей с ООП

Методические рекомендации для администрации школы по организации образовательного
процесса в инклюзивной среде

uba.edu.kz

Методические рекомендации по психолого-педагогической поддержке семьи с ребенком с
особыми образовательными потребностями

2021
Методические рекомендации по
организации процесса обучения в
условиях инклюзивной среды в
рамках 12-летнего образования в
начальной школе

В
методическом
пособии
педагогам
страны
предлагаются
методические
рекомендации
по
организации инклюзивной образовательной среды в
современной школе с учетом итогов исследования
состояния инклюзивного образования в организациях
среднего образования Казахстана

Методические рекомендации по
итогам проведения мониторинга
по психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся в
организациях среднего
образования

В пособии предлагаются методические рекомендации с
целью оказания действенной учебно-методической
поддержки педагогам страны в организации службы
психолого-педагогического
сопровождения,
в
удовлетворении разнообразных потребностей всех
обучающихся, повышении качества социализации и
социальной адаптации детей с ООП, развитии
инклюзивной культуры в школьном сообществе

2022
Методические рекомендации по
взаимодействию кабинетов
психолого-педагогической
коррекции со специалистами
психолого-педагогического
сопровождения организаций
среднего образования

Методические рекомендации по
организации межведомственного
взаимодействия
по
вопросам
инклюзивного образования

В
методическом
пособии
администрации
общеобразовательных
школ,
методистам,
педагогам страны предлагаются методические
рекомендации
по
взаимодействию
службы
психолого-педагогического сопровождения школы с
кабинетами психолого-педагогической коррекции в
процессе развития инклюзивной практики.

методические рекомендации по организации
межведомственного взаимодействия по вопросам
инклюзивного образования. Пособие должно
оказать действенную практическую помощь
администрации и педагогическому коллективу
организации образования в реализации принципа
«образование для всех» в школьной среде

Инклюзивті білім беру бойынша ӘНХ бөлімі

1) «Білім беру ұйымдарында психологиялықпедагогикалық қолдап отыру қағидаларын
бекіту туралы» ҚР БҒМ 2022 жылғы
12 қаңтардағы № 6 бұйрығы

2) «Ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалау
қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2022
жылғы 12 қаңтардағы № 4 бұйрығы

https://uba.edu.kz/
https://adilet.zan.kz/kaz

Раздел ИМП по инклюзивному образованию

1)
«Об
утверждении
Правил
психологопедагогического сопровождения в организациях
образования» Приказ Министра образования и
науки Республики Казахстан от 12 января 2022
года № 6

2) «Об утверждении Правил оценки особых
образовательных потребностей» Приказ Министра
образования и науки Республики Казахстан от 12
января 2022 года № 4

https://uba.edu.kz/
https://adilet.zan.kz/kaz

Академияның ақпараттық платформалары
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Системные подходы в организации методической работы
Центра модернизации образования

Нур-Султан, 2022

Структура центра
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Среднее и дошкольное образование;
Инновация и сотрудничество;
Воспитание и развитие личности;
Издательская деятельность и библиотечное дело;
ТиПО;
Инклюзивное образование
Исследовательская деятельность в области образования;
Аналитика и мониторинг;
IT

Миссия центра
Методическое сопровождение организаций образования
города Нур-Султан, создание условий для непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогов.

Направления деятельности отдела
инклюзивного образования
❑ Аналитическое;
❑ Организационное;
❑ Учебно-методическое;

Аналитическое направление
Детские
сады

Всего
детских
садов

Количество
детей с ООП
(группы
общего
типа)

Количество
детских садов, в
которых
функционируют
специальные
группы

Количество
детей с ООП в
специальных
группах

2020-2021
уч. год

95

258

32

761

2021-2022
уч. год

96

30

31

711

Общеобразо
вательные
школы

Всего
общеобразо
вательных
школ

Количество
обучающихся с ООП в
общеобразовательных
классах

Количество
общеобразовател
ьных школ, в
которых
функционируют
специальные
классы

Количество обучающихся с
ООП в специальных классах

2020-2021
уч. год

92

837

22

410

2021-2022
уч. год

96

1685

22

312

Организационное направление
Мероприятия за 2021-2022 учебный год:
мастер - классы - 32 (1600 педагогов);
городские обучающие семинары - 12 (960 участников);
конференции - 2 (260 участников);

посещение открытых занятий - 57;

Учебно-методическое направление:
Проекты:
•

Методический десант;

•

Онлайн әдіскер;

•

Елордалық мектеп;

•

Цифровая педагогика;

•

Педагогикалық тәжірибе алаңы.

Проблемы:
1.
2.

Недостаточная готовность педагогов ОО к внедрению
инклюзивных практик.
Низкий уровень охвата педагогов общеобразовательных
школ курсами повышения квалификации по работе с
детьми ООП.

Пути решения:
1.
2.

3.
4.

Продолжить системную работу по повышению квалификации педагогов
ОО г. Нур-Султан в части внедрения инклюзивных практик;
Совершенствовать навыки педагогов по адаптации учебных планов,
учебных программ, с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся;
Активизировать
деятельность
служб
психоло-педагогического
сопровождения в организациях образования;
Обобщать передовой педагогический опыт по созданию комфортной
образовательной среды в ОО г. Нур-Султан

Сайты и социальные сети
Astana-modern.kz

основной сайт ЦМО, где размещена основная
информация о центре

Дополнительные сайты центра
Elorda-mektep.kz

сайт ЦМО, где размещены уроки, включая КСП всех уровней
образования города Нур-Султан

Online-metod.kz

Открытая онлайн-площадка методического сопровождения

Социальные сети Центра
@centrmodernastana

@elordaedunews

@modernastana

Главные новости в
мире образования

Ақмола облысында инклюзивті білім
беруді дамыту жөніндегі үйлестіру
кеңесінің қызметі туралы
М.У. Ибраев,
ИББҮК төрағасы,
саяси ғылымдарының кандидаты
Нұр-Сұлтан,
2022 ж.

Жүйелі тәсілді іске асыру процесінің (толық пайдаланбау)
болмауы – сәйкесінше жайлы білім беру ортасын құру және
инклюзивті білім беруді енгізу тиімділікке кедергі
келтіретін мәселелердің бірі.
Жүйе (грек тіл. Systema – бүтін, бір-бірімен қарымқатынаста және байланыста) болатын белгілі бір
тұтастықты, бірлікті құрайтын элементтер жиынтығы.

Одна из проблем, препятствующих эффективному
внедрению инклюзивного образования и, соответственно,
созданию комфортной образовательной среды–
отсутствие (недостаточно полное использование)
системного подхода в процессе реализации

Система (от греч. Systema – целое, составленное из
частей, соединение) - множество элементов, находящихся
в отношениях и связях друг с другом, которое образует
определенную целостность, единство

Мемлекеттік органдар мен қоғамның басқа да
мүдделі құрылымдары тарапынан кешенді тәсілді және
келісілген іс-қимылды талап ететін проблемалар:
1. Ұйымдастырушылық тұрғыдан алғанда, ерекше
қажеттіліктері бар балалардың мәселелерін шешумен
айналысатын әртүрлі ведомстволардың мемлекеттік
органдары арасында жүйелі өзара әрекеттесудің
болмауы, бұл өзара іс-қимыл эпизодтық сипатқа ие,
негізінен қажеттілік туындаған кезде сұрау салу және
ақпарат беру түрінде болады.

Проблемы, требующие комплексного подхода и
согласованных действий со стороны государственных
органов и других заинтересованных структур общества:

1. В организационном плане отсутствие системного
взаимодействия между государственными органами
различных ведомств, занимающихся решением
вопросов детей с особыми потребностями, это
взаимодействие носит эпизодический характер, в
основном, в форме запроса и предоставления
информации при возникновении необходимости.

2. Әлеуметтік, сондай-ақ өндірістік саладағы көптеген
мемлекеттік органдардың басшылығы мен персоналы
жалпы
ерекше
қажеттіліктері
бар
адамдар
проблемаларының, оның ішінде ерекше қажеттіліктері бар
балалардың ерекше проблемаларын толық тереңдігін,
айқындығын және ауқымын түсінбейді. Нәтижесінде,
мемлекеттік органдар өз қызметінің бейініне қатысты
проблемалық мәселелерді тұжырымдай алмайды және
қажетті іс-шаралар мен іс-шаралар жоспарларын әзірлей
алмайды.

2. Руководство и персонал большинства государственных
органов как социальной, так и производственной сферы не
понимают и, соответственно, не представляют всей
глубины, остроты и масштабов проблем в целом людей с
особыми потребностями, в т. ч. специфических проблем
детей с особыми потребностями. Как следствие,
государственные органы не могут сформулировать
относящиеся к профилю их деятельности проблемные
вопросы и разработать необходимые планы действий и
мероприятий.

3. Білім беру, денсаулық сақтау, халықты әлеуметтік қорғау
жүйелерінде, ерекше қажеттіліктері бар адамдармен
жұмыс істеуге тікелей тартылған қызмет көрсету
саласындағы
объектілерде
халықтың
көрсетілген
санатымен жұмыс істеудің қазіргі заманғы тәсілдері мен
технологияларына оқытылған мамандар саны өте
жеткіліксіз, ал аутист балалармен жұмыс істеуге
үйретілген мамандар осы проблеманың жаңалығына және
тіпті тиісті даярлықтың болмауына байланысты іс жүзінде
жоқ, базалық кәсіби білімі бар мамандарда (арнайы
педагогтар, дефектологтар, психиатрлар және т.б.)

3. В системах образования, здравоохранения, социальной
защиты
населения,
объектах
сферы
услуг,
непосредственно задействованных в работе с людьми с
особыми
потребностями,
крайне
недостаточное
количество специалистов, обученных современным
подходам и технологиям работы с указанной категорией
населения, а обученных работе с детьми - аутистами
специалистов практически нет в силу новизны данной
проблемы и отсутствия должной подготовки даже у тех
специалистов, которые имеют базовое профессиональное
образование
(специальные
педагоги,
дефектологи,
психиатры и т.п.)

4. Аутист балалармен жұмысты кадрлармен
қамтамасыз
ету
проблемасына
байланысты
мемлекеттік секторда жоғары және көптеген
жағдайларда даму ерекшеліктері бар балалары бар
отбасылар үшін жеке мамандар (медициналық және
педагогикалық) қызметтерінің құны төзгісіз.
5. Мамандандырылған ведомстволар мен олардың
ведомстволық бағынысты ұйымдары үшін ерекше
бірқатар мәселелері.

4. В связи с проблемой кадрового обеспечения работы
с детьми - аутистами в государственном секторе
высокая и, во многих случаях, неподъемная для
семей, имеющих детей с особенностями в развитии,
стоимость услуг частных специалистов (медицинских
и педагогических).
5. Ряд проблем, специфичных для профильных
ведомств и их подведомственных организаций.

Ақмола облысында инклюзивті білім беруді дамыту
жөніндегі үйлестіру кеңесі (ақпан 2014 ж.) –
Ақмола облысының білім
алқалық-кеңесші органы

басқармасының

жанындағы

Міндеттер – инклюзивті білім беруді енгізуге тартылған
немесе мүдделі барлық құрылымдардың күш-жігерін біріктіру,
білім беруді басқарудың мемлекеттік органдары, білім беру
ұйымдары үшін инклюзивті білім берудің жай-күйін жақсарту
және дамыту бойынша ұсынымдар мен ұсыныстар әзірлеу

Координационный совет по развитию инклюзивного
образования в Акмолинской области (февраль 2014 г.) –
коллегиально-совещательный орган при управлении
образования Акмолинской области
Задачи – обьединение усилий всех структур, задействованных
или заинтересованных во внедрении инклюзивного
образования,
разработка рекомендаций и предложений для государственных
органов управления образованием, организаций образования
по улучшению состояния и развитию инклюзивного
образования

Кеңес құрамы (өкілдер):
Білім басқарамасы
Облыстық оқу-әдістемелік кабинеті
Білім берудегі аймақтық жаңа технологиялар орталығы
Тірек колледжі
Тірек жалпы білім беретін мектеп-ресурстық орталық
Тірек балабақша
Ақмола облысы бойынша РО БАИ
Аймақтық ЖОО (Педагогика және психология кафедрасы)
Үкіметтік емес ұйымдар
Өзге де

Состав Совета (представители):
Управление образования
Областной учебно-методический кабинет
Региональный центр новых технологий в образовании
Опорный колледж
Опорная общеобразовательная школа-ресурсный центр
Опорный детский сад
ИПК РО по Акмолинской области
Региональные вузы (кафедра педагогики и психологии)
Неправительственные организации
Иные

Кеңес отырыстары –
Жылына 4 рет, тоқсан сайын,
Бірінші (қаңтар) отырысында бекітілген кестеге сәйкес,
аудандар (қалалар) базасында – шығу формасы
Инклюзивті тәжірибені енгізу барысымен танысу
ауданның (қаланың) білім беру ұйымдарында,
нәтижесінде диалог алаңы форматындағы қарым-қатынас –
білім беру жүйесінің басқарушылары мен педагогтердің
кәсіби деңгейін арттыру.

Заседания Совета –
4 раза в год, ежеквартально,
Выездная форма – на базе районов (городов) согласно
графику, утверждаемому на первом (январском) заседании
Ознакомление с ходом внедрения инклюзивных практик в
организациях образования района (города),
общение в формате диалоговой площадки, как следствие –
повышение профессионального уровня педагогов и
управленцев системы образования

Инклюзивті білім беруді дамыту және енгізу сұрақтары
бойынша өңіраралық конференциялар –
кезеңділігі екі жылда бір рет (жүргізілді
2019 ж., 2021 ж., кезекті – 2023 ж.)
Қатысушылар – Нұр-Сұлтан қ., Павлодар облысының,
Қостанай, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Ақмола
облысының білім беру ұйымдарының және органдарының
өкілдері

Межрегиональные конференции по вопросам
внедрения и развития инклюзивного образования –
периодичность один раз в два года (проведены в
2019 г., 2021 г., очередная – в 2023 г.)
Участники – представители органов и организаций
образования Акмолинской, Северо-Казахстанской,
Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областей,
г. Нур-Султана

Облыстық семинарлар (ТжКБ):

Жұмысшы мамандықтарына оқытудың мәселелері мен
перспективалары мүмкіндігі шектеулі жастар (20.04.2016 ж.)
Қашықтықтан оқыту қамтамасыз ету факторы ретінде
адамдардың кәсіби өзін-өзі білім беру қажеттіліктері
(20.01.2017 ж.)

Областные семинары (ТиППО):

Проблемы и перспективы обучения рабочим профессиям
молодежи с ограниченными возможностями здоровья
(20.04.2016 г.)
Дистанционное обучение как фактор обеспечения
профессионального самоопределения лиц с особыми
образовательными потребностями
(20.01.2017 г.)

Ұсынымдар (аналитикалық жазбалар)
Болашақ педагогтерді жұмысқа даярлау қажеттілігі туралы
ерекше білім беруді қажет ететін балалармен облыстың
колледждері мен ЖОО оқытушыларымен(«Жазғы мектеп»
өткізу)

➢ 2016 ж. «Инклюзивті білім беру негіздері» оқу
бағдарламасы педагогикалық мамандықтар бойынша
даярлайтын (13 бірлік)
колледждердің және
педагогикалық колледждердің (2 бірлік) оқу жоспарына
кіріспе.

Рекомендации (аналитические записки):
О необходимости подготовки будущих педагогов к работе
с детьми с ООП (проведение «летней школы»
с преподавателями колледжей и вузов области)
➢ Введение в учебный план педагогических колледжей (2)
и колледжей, ведущих подготовку по педагогическим
специальностям (13) учебной программы «Основы
инклюзивного образования» с 2016 г.

Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттері үшін
арнайы автокөлік сатып алу қажеттілігі туралы
➢ 2020, 2021 жылдары 11 (он бір) бірлік сатып алынды,
қалған 7 (жеті) ҚКП сатып алу жоспарлануда

О необходимости приобретения специального
автотранспорта для кабинетов психолого-педагогической
коррекции
➢ За 2020, 2021 г.г. приобретены 11 (одиннадцать) единиц,
планируется приобретение для остальных 7 (семи) КППК

Виртуалды пішімдегі жұмыс кезінде өзара әрекеттесу
Алгоритмдері (пандемия кезеңінде 2020 ж.):
Мектептер (жалпы білім беретін, арнайы) және ата-аналар

ПМПК, ППТК және ата-аналар
ПМПК, мектептер (жалпы білім беретін, арнайы) және
ата-аналар
Ерекше назар – ақпараттық қауіпсіздік
(құпиялылық, жеке мәліметтер)

Алгоритмы взаимодействия при работе в виртуальном
формате (в период пандемии 2020 г.):
Школы (общеобразовательной, специальной) и родителей

ПМПК, КППК и родителей
ПМПК, школы (общеобразовательной, специальной) и
Родителей
Особое внимание – информационная безопасность
(конфиденциальность, личные данные)

Ибраев М. У. Региональная модель взаимодействия различных
структур по развитию инклюзивного образования//
Республиканский научно-методический журнал «Открытая
школа» (2014 г.). URL: http: //www. openschool.kz/glavstr/inclusiv_obraz/
Inclusiv_obraz_144_1.htm.
Сборник статей для управленческих кадров по внедрению
инклюзивных практик (из опыта работы): Сост. Ибраев М.У. –
Кокшетау, 2016 -72 с.

Материалы V Международной научно-практической
конференции «Инклюзивное образования: непрерывность и
преемственность» (Москва, 23-25 октября 2019 г.)
ИбраевМ. У. , ТемирбаеваМ.Ж. «Межведомственное
взаимодействие как условие разрешения проблем детей С
ООП» (с.343-350)
Ибраев М.У., Темирбаева М.Ж. О системном подходе в
развитии инклюзивного образования (из опыта работы)//
Сборник материалов Межд.научно-практ конф. «Инклюзивное
образование: теория, практика, опыт», Нур-Султан: НАО им. Ы.
Алтынсарина, 2019.С.32-38.

Благодарю за внимание!
Терпения, творчества, достижений!

ibraevdm@mail.ru
8701 311 9141

Елекеева Нургуль
№65 мектепгимназиясы
директоры

Елекеева Нургуль
директор школыгимназии №65

ҚР жалпы білім беретін
ұйымдарында қолданылатын
нормативті құжаттар
ҚР "Білім туралы заңы" 2007 ж

Инклюзивті
білім беру

"Кемтар балаларды әлеуметтiк және
медициналық-педагогикалық түзеу
арқылы қолдау туралы" 2002 ж
№595 Тиісті үлгідегі және түрдегі
білім беру ұйымдары қызметінің
үлгілік қағидаларын бекіту туралы
№604 Білім берудің барлық
деңгейінің мемлекеттік жалпыға
міндетті білім беру стандарттарын
бекіту туралы

Нормативные правовые
документы РК
Закон РК «Об образовании» 2007г

Инклюзивное
образование

Закон РК «О правах ребенка в
Республике Казахстан» 2002г
Закон«О социальной и медикопедагогической коррекционной
поддержке детей с ограниченными
возможностями» 2002 г

приказ МОН РК от 31.10.2018 г. №
604 «Об утверждении
государственного
общеобязательного стандарта
образования на всех уровнях
образования»

Мектеп
әкімшілігінің
рөлі
Білім мен тәрбие берудегі
тиімді басқару

Ерекше білім беруді қажет ететін
балаларға қолайлы орта жасау
Білім беру процесі (ПМПК ұсынымдарына
сәйкес оқу бағдарламалары мен оқу
жоспарлары )

Тәрбие беруде инклюзивті мәдениетті
қалыптастыру
Мүмкіндіктеріне қарай
дарындылығын анықтау және дамыту
Педагогикалық-психологиялық
түзету жұмыстары

Роль
администрации
школы
Эффективное руководство в
образовании и воспитании

Создание безбарьерной среды для детей с
особыми образовательными
потребностями
Организация обучения детей согласно
заключению ПМПК

Внедрение инклюзивной культуры в
воспитание
Выявление и развитие одаренности
детей
Психолого-педагогическая
коррекционная работа

№65 мектеп-гимназиясы
Нұр-Сұлтан қаласындағы
алғашқы инклюзивті мектеп
2010 жылы гимназия статусындағы ерекше
білім беруді қажет ететін балаларға
қолайлы жағдай ұйымдастырылған жалпы
білім беретін мектеп болып ашылды
Алғаш рет мектепке 5 ерекше білім беруді қажет ететін
оқушы қабылданды.

2021-2022 оқу жылында 109 оқушы білім
алуда. 6 оқушы алғаш рет мектепті
аяқтады.
Мектеп түлектері ҰБТ тапсырып, жоғары білім алу
мүмкіндіктеріне ие болды.

Школа-гимназия №65 города
Нұр-Сұлтан является первой
пилотной школой
инклюзивного образования
Школа была открыта в 2010 году получив
статус гимназии реализущей инклюзивную
практику
Впервые в школу были приняты 5 учеников имеющих
особые образовательные потребности.

В 2021-2022 учебном году в школе
обучалось 109 учеников с ООП. Из них 6
учеников окончили школу.
Выпускники удачно сдали ЕНТ и получили возможность
обучаться в ВУЗах.
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Біз оқушылардың функционалдық
сауаттылығын арттыра отырып, қоғамда
өзіндік орны бар, ұлттық сана-сезімі
қалыптасқан жеке тұлға тәрбиелейміз,
инклюзивті мәдениетті қалыптастырамыз.
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Мы, развивая функциональную грамотность
учащихся, воспитываем самостоятельную
личность с национальным самосознанием.
Формируем инклюзивную культуру.

Мектеп әкімшілігі
инклюзивті кедергісіз
ортаны құру және білім
беру орнын бейімдеуді
ұйымдастырады
Материалдық-техникалық база
Пандустар, дәліздерде тірек ұстаушылары
(поручни), мүгедек арбалары, лифт,
транспортир, электронды әжетхана, ЕДШ
кабинеті, нұсқаушы электронды табло,
сынып жиһаздары.

Администрация школы
создает безбарьерную
среду
Материально-техническая база
Пандусы, поручни, инвалидные коляски,
лифт, транспортир, переоборудованный
туалет, ЛФК кабинет, электронно-цифровое
табло, адаптированная мебель.

Әр ерекше білім беруді
қажет ететін балаға жеке
оқыту бағдарламасы мен
жоспары
•Кәдімгі сыныпқа енгізілген ерекше
білім беру қажеттілігі бар балалар
психологиялық -медициналық
-педагогикалық консультацияның
(бұдан әрі - ПМПК) ұсынымдарына
сәйкес жалпы білім беретін оқу
бағдарламалары, арнайы оқу
жоспары, жеке оқу жоспары және жеке
оқу бағдарламасы бойынша оқи
алады.

Каждому ребенку с ООП
готовится
индивидуальная
образовательная
программа и план
•Для детей с ООП включенных в
общеобразовательный класс,
по заключению ПМПК
разрабатываются
индивидуальные учебные
программы и планы,
адаптируются
общеобразовательные
программы.

Оқу және ғылыми-әдістемелік істері бойынша орынбасарлары
пән мұғалімдеріне әдістемелік қолдау көрсетеді

Пән мұғалімдері

100%
Біліктілігін үнемі арттырады, іс-тәжірибелерімен бөліседі,
алмасады, өзгерістерге бейім болып келеді

Оқыту нәтижелерін бағалау
әдістерін өзгертуге бағыт береді
Оқытудың ауыспалы, арнайы және
балама әдістерін қолдануды
үйретеді
Оқулықтарды, әдістемелік
құралдарды таңдап, жеке оқу
материалдарын дайындауға көмек
береді

Заместители по учебной работе и научно-методической работе
учителям оказывают консультационно-методическую помощь

Учителя предметники

100%
Постоянно повыщают квалификацию, делятся опытом
работы, обучаются новым технологиям

Изменяют критерии в оценивании
учебных достижении
В работе применят специальные
методы и приемы обучения
Имеют возможность выбора
учебников, методических пособий
и разрабатывают авторские
материалы

Инклюзивті мәдениетті қалыптастыру
бойынша тәрбие жұмыстарының әлеуметтік
желілерде жариялануы
Сынып сағаттары мен сыныптан тыс іс-шаралар

Ерекше білім беруді қажет ететін балаларымен бірге өткізілетін
мәдени-танымдық, спорттық іс-шаралары

Пропаганда инклюзивной культуры в
воспитательной работе постоянно отражается
в социальных сетях
Классные часы и внеклассные мероприятия

Совместные культурно-развлекательные, спортивные мероприятии
с детьми ООП

Ерекше білім беруді қажет ететін
оқушыларға қолдау көрсету
бойынша жобалар

Балаларды
олимпиадалар мен
жобаларға тарту

Шығармашылық
конкурстарға
қатыстыру

Спорттық
сайыстар,
параолимпиадашы
лар мен
сурдолимпиададан
спортшыларды
дайындау

SHARE жобасы
бойынша зерттеу
жұмыстары

Skills Life ерекше
оқытуды қажет
ететін
оқушыларды
әлеуметтік қолдау
жобасы

Проекты поддерживающие
инклюзивное образование

Подготовка детей
к олимпиадам и
проектам

Участие в
творческих
конкурсах

Подготовка детей
к спортивным
соревнованиям
параолимпиадам и
сурдолимпиадам

Исслледовательская
работа по проекту
SHARE

Социальная
поддержка детей
с ООП по проекту
Skills Life

Арнайы
мамандар
дефектолог,
сурдопедагог, логопед,
ЕДШ маманы

Психологиялықпедагогикалық
қолдау көрсету
қызметінің құрамы

Педагог-психолог
психологтар

Педагогассистент
тьютор, жетелеуші
мамандар

Специальные
педагоги

Психологопедагогическое
сопровождение

дефектолог,
сурдопедагог, логопед,
инструктор ЛФК

Педагог-психолог
психологи

Педагогассистент
тьютор, педагог
сопровождения

Инклюзивті
білім беруде
мектеп
тәжірибесі
Педаготердің іс-тәжірибесімен қала, республика,
халықаралық деңгейде бөлісу

Тамыз конференциясы
23.8%

Семинар
23.8%

дөңгелек үстел
7.1%

Конференция
9.5%

Конференциялар, семинар, вебинар,
семинар-практикумдар, дөңгелек
үстелдер, тамыз конференциясы т.б.

Вебинар
35.7%

Распространение
опыта
инклюзивного
образования
распространение опыта педагогов на городском,
республиканском, международном уровнях

Августовские конференции
23.8%

Семинары
23.8%

круглый стол
7.1%

Конференции
9.5%

Конференции, семинары, вебинары,
семинар-практикумы, круглый стол,
Августовские конференции т.д.

Вебинары
35.7%

ҚР Президенті Қ.Тоқаевтың "Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне инклюзивті білім беру
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы" ҚР Заңы 2021 жылғы 26 маусым

Мүгедектігі бар балаларды
қабылдауда барлық білім
беру ұйымдары қолайлы
жағдай жасау керек

білім беру ұйымдарындағы
психологиялықпедагогикалық қолдау
қызметтерінің жұмысын
реттеу

мүмкіндігі шектеулі
балаларды білім беру
ортасына қосу үшін
инклюзивті мәдениетті
қалыптастыру

О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
инклюзивного образования Закон Республики Казахстан от
26 июня 2021 года

Каждая организация
образования принимая ребенка
с ООП, обязана создать условия
для обучения

Организация психологопедагогического
сопроводения

Для включения детей с ООП
необходима формирование
инклюзивной культуры

Миф 1:
Ерекше білім беруді
қажет ететін
балаларды жалпы
сыныпқа қосу қауіпті
Жоқ, керісінше, денсаулығында ақауы бар балалар
мен дені сау балалардың бір-біріне деген қолдауы,
қарым-қатынасы өте маңызды. Олар қоғамға тез
бейімделуге және өзін толыққанды сау балалармен
дос екенін сезінеді.

Миф 2:
Сыныпта мұғалім ерекше
білім беруді қажет
ететін балаларға көп
көңіл бөледі, дені сау
балалар назардан тыс
қалады.
Жоқ, мұғалім сыныптағы барлық балаларға тең
қарайды. Ерекше оқытуды қажет ететін оқушыларға
тапсырмаларды жеке құрастырғанымен, күрделі
тапсырманы бала педагог-ассистентпен бірге оқуға,
талқылауға мүмкіндік қарастырылған.

Миф 1:
Включение ребенка с ООП
в обшеобразовательный
класс
ОПАСНО
Нет, наоборот, дети, имеющие особенности в
развитии, обучаясь с нормотипичными детьми,
легко адаптируются и чувствуют себя
полноценными личностями. Изменяются взгляды и
общение среди детей.

Миф 2:
В классе учитель больше
времени и внимания
уделяет детям с ООП,
тем самым
нормотипичные дети
остаются без внимания.
Нет, учитель распределяет свое время и внимания
для всех детей одинаково. Для детей с ООП
учителем подготовлены индивидуальные задания, в
случае прохождения сложных тем ребенок с ООП
имеет возможность получения помощи с стороны
педагога-ассистента.

Біздің ұсынысымыз:

Барлық білім беру
ұйымдарында оқутәрбие жұмысымен
инклюзивті білім
беру ортасын
қалыптастыруға
болады

Мектеп
әкімшілігінің
барлық мүшесі
инклюзивті білім
беру жұмысын
үйлестіруге өз
үлесін қоса алады

Педагогикалықпсихологиялық
қолдауға арналған
мамандар тапшы
емес. Штаттық
кестеге өзгерістер
енгізуге болады

Педагогтарды
біліктілік курстарына
қатыстыру арқылы
инклюзивті білім
беру туралы
тәжірибесін
арттыруға
мүмкіндіктер көп

Білім беру
ұйымдарында
қолайлы орта
жасау үшін
материалдықтехникалық
базасын жаңартуға
болады

Наши рекомендации:

Все организиации
образования
обязаны
комфортные условия
для всех
обучающихся

Школьная
администрация и все
участники
образовательного
процесса должны
участвовать в
создании
инклюзивной среды

Для организации
психологопедагогического
соправождения нет
припятствий. Возможно
изменение штатного
расписания

Для обучения
педагогов имеются
различные курсы
повышения
квалификации в
области
инклюзивного
образования

Для создания
безбарьерной
среды имеется
возможность
обновления МТБ

Межведомственное
взаимодействие как фактор
достижения устойчивости
в развитии инклюзивного
образования

ПОДГОТОВЛЕНО
ШАКИБАЕВОЙ АЙГУЛЬ,
СЛУЖБА
PRAVA_OCOBENNOGO_REBENKA при ОФ "Nomad Rights”

Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
инклюзивті білім беруді дамытуда
тұрақтылыққа қол жеткізу
факторы ретінде

Әзірлеген: ШАКИБАЕВА АЙГҮЛ,
PRAVA_OCOBENNOGO_REBENKA “Nomad Rights” ҚҚ

Деятельность службы
Права особенного ребенка

ШАНС РЕБЕНКА
ОСТАТЬСЯ
ЖИТЬ В СЕМЬЕ

ДОСТУП
К ОБРАЗОВАНИЮ
РЕБЕНКА
с особыми
образовательными
потребностями
ГАРАНТИИ
СОХРАНЕНИЯ
СВОБОДЫ

Ерекше бала құқықтары
ұйымының жұмысы

БАЛАНЫҢ
ОТБАСЫНДА ҚАЛУ
МҮМКІНДІГІ

Ерекше білім
беруді қажет ететін
баланың білім
алуға құқылы

БОСТАНДЫҚТЫ
САҚТАУ
КЕПІЛДІКТЕРІ

* халықаралық БАҚ-та
3 мақала
*4 халықаралық зерттеулер
*3 статьи
в международных СМИ
*4 международных
исследования

15 статей в казахстанских СМИ

- проведено более 100 тренингов для родителей детей

с особыми образовательными потребностями.

- оказано более 1000 индивидуальных консультаций

родителям.

- более 30 детей с ООП благодаря правовой поддержки

продолжили обучение в общеобразовательных и
специальных школах.

2017 г. -2 ребенка с синдромом Дауна
пошли в общеобразовательную школу
по г.Алматы.
2018г.- 5 детей по г.Алматы
2019 г.- 8 детей по республике.

- ерекше білім беруді қажет ететін балалардың ата-аналары
үшін 100-ден астам тренинг өткізілді
- ата-аналарға 1000-нан астам жеке кеңес берілді

- ерекше білім беруді қажет ететін 30-дан астам бала құқықтық
қолдаудың арқасында жалпы білім беретін және арнайы
мектептерде оқуын жалғастырды

2017 ж. – Алматы қаласы
бойынша Даун синдромы бар
2 бала жалпы білім беретін
мектепке барды.
2018ж. - Алматы қ. бойынша
5 бала
2019 ж. - республика бойынша
8 бала.

ата-аналарға арналған құқықтық кеңестер
правовые консультации для родителей

ШКОЛА

ПМПК

Приказ Министра образования и
науки Республики Казахстана
от 12 октября 2018г. № 564 “Об
утверждении Типовых правил
приема на обучение в
организации образования,
реализующие
общеобразовательные учебные
программы начального,
основного среднего и общего
среднего образования”.

Приказ Министра образования и
науки Республики Казахстан от
30 октября 2018 г. № 595 “об
утверждении Типовых правил
деятельности организаций
образования соответствующих
типов и видов”.

Перечень документов
1) заявление родителей
2) медицинские справки формы
№ 065/у о состоянии здоровья,
3) цифровая фотография
ребенка размером 3х4 см.
- к услугодателю (бумажно).

Приложение 7 глава 3 п.106

ВКК от врача-психиатра
Приказ Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 7 апреля 2022гг.
№34 “Об утверждении
Положения о деятельности
врачебно-консультативной
комиссии”

- п. 17 п.п. 13 о состоянии
здоровья ребенка для
ПМПК направляет детей в
решения вопроса обучения
организации здравоохранения
на дому, согласно
для медицинского
утвержденного списка
обследования, лечения,
заболеваний.
определения медицинских
показаний для оформления
- Приложение 2 п. 12 -срок
инвалидности и обучения на
действия заключения ВКК- от
дому.
1 месяца до конца, указанного
в заключении учебного года в
зависимости от заболевания.

- выявительный
характер получения
услуг ПМПК,
образования,
- заключения
ВКК по вопросу
обучения на дому.

- регулярность
реабилитации,
- искоренение
стигмы
по отношению
к психическим
заболеваниям,
- качественная
разработка ИПР.

- получение двух
соц.услуг,
- предоставление услуг
дневных центров для
учащихся школ.

ИНДИКАТОР ДЛЯ ОЦЕНКИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

“- чистый коэффициент охвата
начальным и средним образованием.
- показатель посещаемости и отсева
в начальных и средних организациях
образования”.

источник-Компиляция показателей прав человека УВКПЧ ООН, 2017г.

СЛУЖБА
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ВАРИАНТЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕБЕНКА
НЕПОЛНЫЙ
РОДИТЕЛЯ

РАБОЧИЙ ДЕНЬ

*КППК, детские студии
*4 часовой дневной центр
*общеобразовательная школа
*обучение на дому

ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ

ДЕНЬ РОДИТЕЛЯ

*детский сад
*специальная школа
*общеобразовательная школа +

4 х часовой дневной центр
*обучение на дому+дневной центр
*дневной центр пребывания

ОБРАЗОВАНИЕсоздание условий для детей и изменение сознания
взрослых.
1.Недискриминация по социальному признаку и признаку
инвалидности.
1.Конституционная гарантия получения среднего
образования для всех.
1.Запрет на исключение из системы начального и среднего
образования по причине инвалидности, доступ к
инклюзивному образованию в местах проживания.

МЕДИЦИНАстремление к наивысшему достижимому уровня здоровья
ребенка.
1.Регулярные профилактические осмотры и лечение.
2. Первоочередное обслуживание в организациях образования.
3. Получение медицинской реабилитации 2-3 в год.
4. Возмещение периода временной нетрудоспособности
родителю, осуществляющему уход за ребенком и предоставление
родителю права находиться рядом с ним в медицинской
организации.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАдостижение достаточного жизненного уровня для ребенка.
1. Физический доступ к объектам школы, транспорту,
связи.

2. Компенсация
инвалидностью.

расходов

на

содержание

детям

с

3. Предоставление услуг по протезированию
4. Предоставление специальных социальных услуг
в условиях полустационара и социальной помощи на дому.

5.
Оказание
консультативной
помощи
семьям,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями.
СЛУЖБА
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Пути решения

1.Разработать единую интегрированную базу
данных с учетом всех статусов детей.
2. Картографировать структуры, организации,
предоставляющие образовательные услуги и
услуги поддержки.
3. Проводить просветительскую работу среди
родительского сообщества о праве ребенка
с ООП на получение комплексных услуг.

4. Повышать правовую грамотность среди
педагогического сообщества.
СЛУЖБА
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ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ЖАЛПЫ ҮЛГІДЕГІ
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА
ҚОЛЖЕТІМДІ ЖӘНЕ ЖАЙЛЫ ИНКЛЮЗИВТІ ОРТАНЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ

2022 жыл

Ерекше білім беруді қажет ететін балалармен жұмысты
үйлестіру бөлімі
Тақырыбы: «Арнайы педагогтер мен мүмкіндігі шектеулі балаларға консультативті диагностика және
психологиялық-педагогикалық жұмыстар жүргізуде заманауи технологияларды қолдану»
«Балалар жылы» аясында атқарылған
іс-шаралар
✓ 3- Халықаралық конференция;
✓ 7- Республикалық конференция;
✓ 2- Қалалық фестиваль.

Жұмыс жоспары аясында атқарылған ісшаралар
✓ 62- қалалық семинар;
✓ 21- дөңгелек үстел;
✓ 2- әдістемелік сағат.

«ЖҮРЕКТЕН ЖҮРЕККЕ» ерекше білім беруді қажет
ететін балалардың шығармашылығын дамыту, қоғамдық
бәсекеге бейімдеу арналған жоба жұмысы жүргізілуде
Меморандум аясында ЖОО арнайы педагогикалық
кафедраларымен жұмыс жүргізілуде

Мемлекеттік емес ұйымдармен бірлесе жұмыс
жасалды
Ерекше білім беруді қажет ететін балаларға психологиялықпедагогикалық қолдау жұмысының алгоритмі жасалды

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА ҚОЛЖЕТІМДІ ЖӘНЕ ЖАЙЛЫ
ИНКЛЮЗИВТІ ОРТАСЫН ҚҰРУ АЛГОРИТМІ

Материалдық-техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында балаларға психологиялықпедагогикалық қолдау қызметін құру

Инклюзивті білім беру бойынша педагогтердің біліктілігін арттыру
АЛГОРИТМ

Мектепке дейінгі білім беру ұйымында қолайлы орта құру
Мектепке дейінгі ұйым мен жалпы білім беретін мектеп арасындағы
сабақтастық

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ
ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
✓ Бала оқитын кеңістікті
материалдық-техникалық
ұйымдастыру

✓ Баланың техникалық құралдарға
қолжетімділігін қамтамасыз ету

✓ Оқытудың уақытша
режимін ұйымдастыру

✓ Баланың жұмыс
орнын ұйымдастыру

✓ Арнайы әдебиеттер, жұмыс дәптерлері және
дидактикалық материалдар, оқытудың жеке
бағдарламаларын жасау

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында балаларға психологиялықпедагогикалық қолдау қызметін құру
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында
психологиялық-педагогикалық қолдап отыруды қамтамасыз ету
МДБ беру ұйымының меңгерушісі

ЕББ ережені шығарады және бекітеді

Мамандардың құрамы мен міндеттерін
бекітеді

Мамандардың кәсіби өсуі үшін жағдай
жасайды

ЕБҚ бар балалардың тізімін бекітеді

ЕКІ КЕЗЕҢНЕН ТҰРАДЫ
МДБ беру ұйымының ӘДІСКЕРІ

ППҚ процесін ұйымдастырады және
бақылайды

ППҚ жүзеге асыратын мамандардың
құжаттамасын жинауды және
қалыптастыруды бақылайды

Психологиялық-педагогикалық қолдау процесін
бақылауды нормативтік құқықтық актілер, білім
беру процесіне қатысушылардың лауазымдық
міндеттері негізінде білім беру ұйымының әкімшілігі
жүзеге асырады

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ БОЙЫНША ПЕДАГОГТЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН
АРТТЫРУ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТІҢ
ЖӘНЕ ОНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ
ТҰРАҚТЫ ДАҒДЫЛАРЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ

КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН
ДАМЫТУ
ПЕДАГОГ

ППҚ-ның ӘР МАМАНЫНЫҢ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ТҰТАСТЫҒЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНДА ҚОЛАЙЛЫ ОРТАНЫ ҚҰРУ
ЖӘНЕ САБАҚТАСТЫҚТЫ ҰШТАСТЫРУ
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ
ҰЙЫМДАРЫ АРАСЫНДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚ ЖӨНІНДЕГІ
ЖҰМЫС НЫСАНДАРЫ

Балалар
ұжымын
қалыптастыру

Қолайлы
ортаны
ұйымдастыру
Әртүрлі оқыту
әдістемелері және
технологияларды
пайдалану

Бірлескен дөңгелек
үстелдер, семинарлар,
педагогикалық кеңестер
өткізу

АТА-АНАЛАРДЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН БАЛАЛАРДЫ
МЕКТЕПКЕ ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ТҮРЛІ ІСШАРАЛАР ӨТКІЗУ

Инклюзивная
практика в школе:
что изменилось?

Б.К. Сартаева,

Нұр-Сұлтан қ. № 22 мектеп-гимназиясының бастауыш мектеп бойынша
оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, бастауыш сынып мұғалімі

Баланың мектепте
дамуы үшін
инклюзивті жағдай
жасау: мұғалімдердің
стереотиптері мен
теріс түсініктерін
ұғыну және азайту

Создание инклюзивных
условий для развития
ребенка в школе :
осознание и снижение
стереотипов
и предубеждений
у учителя

СТЕРЕОТИПЫ

Мектеп туралы қысқаша мәлімет:

✗
✗
✗
✗
✗

Барлығы – 4000 білім алушы
Бастауыш мектепте – 2000 білім алушы
Бастауыш сынып саны – 56
Сыныптағы білім алушы саны 32-ден 38-ге дейін
Бастауыш мектепте үйде оқитын білім алушылар саны – 7

3

Жиі кездесетін сұрақтар:
3. Ерекше білім беруді қажет
ететін балаларды қалай оқыту
керек?
4. Ерекше білім беруді қажет
ететін
балаларды
қалай
бағалау керек?
5. Ерекше білім беруді қажет
ететін балалары бар атааналармен
жұмысты
қалай
жасау керек?
Педагогтер

4

Барлығын не біріктіреді?

СТЕРЕОТИПТЕР
Что объединяет всех?

Стереотип
✗

Стереотиптер – педагогтердің білім
алушылар мен олардың отбасылары
жөнінде болжамдарына негізделген
пайымдаулары

✗

Стереотипы представляют собой
суждения, которые строятся
учителем на предположениях об
учениках и их семьях

6

Стереотиптерді азайту бойынша жұмыс істеудің
маңызы қандай?
Стереотип – вариант
личностной установки

Стереотип - жеке тұлғаның
қатып қалған көзқарасы

Мәселелер:

✗ Мәселе мынада: адамдардың көпшілігі күнделікті қарымқатынастағы басқа адамдарға реакцияларының стереотиптің
көрінісі екендігін байқамайды

«картинка у нас в голове»

✗ Педагогтер мен ата-аналар
мұның балаларға қатысты
әрекеттеріне қалай әсер ететінін түсінбейді

7

Ата-аналар бала
туралы толық ақпарат
беруге дайын ба? /
Готовы ли родители
сообщить полную
информацию о
ребенке?

1.
Білім алушылардың
отбасылары/
Семьи обучающихся

Біз алған ақпаратты қалай
пайдаланамыз және
қорытамыз? /
Как мы используем и
обобщаем полученную
информацию?

Білім алушылар туралы
қандай мәліметтер
жинаймыз? /
Какую информацию мы
собираем об учениках?

ӘЛЕУМЕТТІК ТӨЛҚҰЖАТ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

««денсаулығы,

толық отбасы, толық емес отбасы,
мигранттар, көп балалы отбасы,
тұрғылықты жері,
қаржылық қамтамасыз ету»»
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Ерекше білім беруді қажет ететін
білім алушыға қатысты стереотиптер:
✗
✗
✗
✗
✗

барлығымен бірге оқи алмайды
ол тек үйде білім ала алады
жеткілікті дәрежеде ақылды емес
ол – ақылды және көмекке мұқтаж емес
тіл білмейді

Кез келген пікір субъективті!!!
Любое мнение субъективно!!!
10

2.
Әріптестер /
Коллеги

Кәсіби тәжірибе
✓Жас маман

✓Арнайы мектепте жұмыс істеген

✓Білім алушылардың ата-аналарының

шағымы
✓Курстар немесе семинарлар

Профессиональный опыт
✓Молодой специалист

✓ Работал(а) в спецшколе

✓ Жалоба родителей учеников
✓ Курсы или семинары

12

13

Әрекет:
✗
✗
✗
✗
✗

Бақылау картасы
Ұжымдық жауапкершілік / ұжымдық жұмыс
Қатты үміт артпау
Жүйелі саралау
Тренингтер жүргізу

1 2
3

Действия:
✗
✗
✗
✗
✗

Составление карт наблюдений
Коллективная ответственность/командная работа
Снижение ожиданий
Проведение системного анализа
Проведение тренингов
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✗ Бақылау картасы /
✗ Карта наблюдений

15

Нені көріп тұрсыз?
Что вы видите?
Барлығымыз бірдей
көріп тұрмыз ба?

16

17

Неге әркім

әртүрлі көреді?

Почему все видят разное?

18

Логопедте сабақта
На занятии у логопеда

19

Атқарылатын келесі қадамдар:
✗Педсовет/

Мұғалімдер кеңесі

Келесі қадамдар /
Следующие шаги

✗Родительские клубы/

Ата-аналар ұжымы
✗Трансляция опыта работы/

Жұмыс тәжірибесін тарату
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Қандай іс-әрекет өзгеріске әкеледі?
Стереоптиптердің
азаюы /
Снижение
стереотипов

Барлық білім
алушылармен
ашық диалог
жүргізу /
Открытый
диалог со всеми
участниками

Бірлескен жұмыс
және рефлексия
/ Совместная
работа и
рефлексия/
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