XXI үйэ кыһалара

«Биһиги үлэбит — психология, педагогика
бастыҥ ньымаларын туһанан,
дьоҥҥо көмөлөһүү»

А

аспыт үйэ бүтүүтэ олох укулаата уларыйан, обществоҕа,
дьиэ кэргэҥҥэ, биирдиилээн дьоҥҥо уйулҕа үөрэхтээхтэрин көмөлөрө наадата тирээн кэлэн, идэлээх специалистары бэлэмниир буолбуттара. 2000 сыллартан
саҕалаан, Сахабыт сиригэр биирдиилээн дьоҥҥо, оҕоҕо,
дьиэ кэргэҥҥэ психологическай көмөнү оҥорор кииннэр тэриллэн
барбыттара. Оччолорго саҥаны саҕалыырга ылсан, дьон психологияны, уйулҕа үөрэҕин соччо-бачча өйдөөбөт кэмигэр өйдөтүү
үлэтэ баран, нэһилиэнньэ өйүн-санаатын уһугуннаран, билигин
оҕолор, ыччат, төрөппүттэр психологтар өҥөлөрүнэн туһаныылара
олох ирдэбилэ буолла.

Уйулҕа үөрэхтээхтэрин, логопедтары, педагог-дефектологтары түмэр, кинилэр үлэлэрин сүрүннүүр сыалтан Бүлүү улууһугар
психолого-педагогическай уонна социальнай-медицинскэй көмөҕө
наадыйар оҕолорго анаан 2004 с. алтынньыга «Психолого-педагогическай реабилитация уонна коррекция киинэ» арыллыбыта. 15
сыл устата Киин үлэһиттэрэ үлэлэрин өссө дириҥэтэн, кэҥэтэн
үлэлии олороллор. 2013 с. Киин аата уларыйан, «Диагностика уонна консультация киинэ» диэн ааттаммыта. Киин улуустааҕы үөрэх
управлениетын иһинэн начальник Наталья Михайловна Семенова
салайыытынан сүрүннэнэр. Бүлүүтээҕи киин К.К. Чичигинаров
салайааччылаах СӨ «Психолого-медико-социальнай арыаллааһын
киинин» кытта бииргэ үлэлэһэр. Бу өрөспүүбүлүкэтээҕи киин наркотиктан тутулуктаах буолууну сэрэтэр хайысхаҕа үлэлэһэр специалистары бэлэмниир, стажировкалыыр федеральнай ресурснай киининэн буолар. Киини билигин эдэр специалист, педагогпсихолог Матрена Алексеевна Петрова салайар, маны сэргэ кини
улуустааҕы психолого-медико-педагогическай комиссияны салайар. Матрена Алексеевна үлэтин «Кэскил» кииҥҥэ эбии үөрэхтээһин педагогунан саҕалаабыта, педагог-психолог быһыытынан С.М.
Аржаков аатынан оҕо дьиэтигэр үлэлээн, ыарахан иитиилээх уонна обургу оҕолору кытта үлэлэһэргэ уопутурбута. Билигин кини
үлэтин ордук улуус 1 уонна 5 кылаас үөрэнээччилэрин үөрэхтэрин
хаачыстыбатын тупсарарга туһаайар. Кииҥҥэ идэлэригэр бэриниилээх, оҕону таптыыр, ытыктабыллаахтык сыһыаннаһар, кинилэргэ
көмөлөһөргө куруук бэлэм специалистар үлэлииллэр.
Киин сыала-соруга – үөрэх-иитии кыһаларыгар (улууска 34
оҕо уһуйаана, 26 оскуола баар) психологическай, педагогическай
көмөлөһүү буолар. Киин улуус үөрэҕин кыһаларыгар психологопедагогическай, логопедическай сулууспаларга көмөлөһөр; специалистар идэлэрин таһымын үрдэтэллэригэр методическай, маны
сэргэ оҕолорго, төрөппүттэргэ уонна педагогтарга психологическай, педагогическай көмөнү оҥорор. Киин үлэтин хайысхатын
биир туһаайыытынан сырдатар үлэни тэрийии буолар. Учууталларга, үөрэх кыһатын салайааччыларыгар психолого-педагогическай
билиилэрин хаҥаталларыгар, араас саастаах оҕолору кытта иитэрүөрэтэр үлэлэрин тэрийэллэригэр, оҕо личность быһыытынан сайдар уонна үөрэнээччилэр бэйэлэрин быһаарыналларыгар ыытыллар үлэҕэ бу Киин үлэтин туһаналларыгар туһуланар. Маны тэҥэ
Киин үөрэнээччилэри, иитиллээччилэри кытта араас өйдөспөт
түгэн тахсыбатын, оҕо личность быһыытынан сайдыытыгар,
үөрэтиигэ-иитиигэ харгыс суох буоларыгар сэрэтэр үлэни ыытар.
Киин консультация биэрэр, диагностыыр тэрилтэ быһыытынан
үөрэнээччилэргэ үөрэнэллэрин устатын тухары психолого-педагогическай чинчийиилэри ыытар, хас биирдии оҕо уратытын учуоттаан, иитии-үөрэтии процеһыгар кыаҕын таба туһанарга туһаайар.
Оҕо уйулҕатыгар, иитиллиитигэр туох эмит кэһиллии баар буоллаҕына ону туоратарга биирдиилээн эбэтэр бөлөҕүнэн үлэни ыытар.
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Оҕо личность быһыытынан сайдан тахсарыгар, кини билэр-көрөр
дьоҕурун сайыннарыыга, майгытын-сигилитин сөптөөх суолга
сирдииргэ, туттан-хаптан сылдьарын коррекциялыыр, сайыннарар. Оҕолорго уонна төрөппүттэргэ, педагогтарга психологическай
сүбэни-аманы биэрии Киин үлэтин биир сүрүн хайысхата буолар.
Психолого-медико-педагогическай хамыыһыйа үлэтин сүрүннээн,
Киин сайдыыларын таһыма араас туруктаах оҕолор обществоҕа
бэйэлэрин оннуларын булалларыгар үлэни ыытар, бу хайысхаҕа
нэһилиэнньэҕэ, тэрилтэлэргэ, үөрэх кыһаларыгар көмөлөһөр, 319
оҕо туругун чинчийдилэр. 1-3 саастаах оҕо уһуйааныгар сылдьыбат, доруобуйаларыгар хааччахтаах оҕолору иитэргэ-сайыннарарга төрөппүттэргэ сүбэ-ама биэрэр пуун бу Киин иһинэн үлэлиир.
Киин специалистара бу сыллар усталарыгар төрөппүттэр психологическай уонна педагогическай билиилэрин хаҥатарга, оҕону
иитэр-үөрэтэр үлэҕэ психологтар үлэлэрин туһаналларыгар күүстээх үлэни ыытан кэллилэр. Киин үлэтин ис хоһооно үрдүк таһымнаах, аныгы педагогическай наука ситиһиилэригэр олоҕуран тэриллэр.
Оҕону иитиигэ-үөрэтиигэ төрөппүт төһөнөн көхтөөхтүк кыттар да, соччонон кини оҕотугар туһалааҕа биллэр. Ол иһин Киин
специалистара оҕо иитиитигэр дьиэ кэргэн оруолун, суолтатын
уонна оҕо сайдыытыгар кэһиллии баар түгэнигэр дьиэ кэргэн
улахан дьонун кытта бииргэ үлэлээтэххэ эрэ ситиһии кэлэрин кэмигэр сөптөөхтүк өйдүүллэригэр күүскэ үлэлэһэр. Хас биирдии
оҕо тус уратытын учуоттаан, төрөппүттэргэ эбэтэр оҕону иитэр
дьоҥҥо иитэр-үөрэтэр үлэ тустаах программатын оҥороллор;
төрөппүттэргэ бэйэлэригэр психолого-педагогическай көмөнү
сүрүннүүллэр. Оҕону иитии-үөрэтии процеһыгар төрөппүттэри
кытыннаран, кинилэр иитэр-үөрэтэр үлэ кыттыылаахтара буолалларын ситиһэллэр. Киин специалистарын сүрүн сыала – хас биирдии оҕо уратытын учуоттаан, кини эмоциональнай уонна психическэй туругун оннун булларарга сылайары билбэккэ үлэлииллэр.
Киин специалистара: педагог-психолог, логопед-учуутал, дефектолог учуутал оҕо туругун чинчийэн, кини сайдыытын боппуруостарыгар төрөппүттэргэ сөптөөх хоруйу биэрэллэр.
Араас иирсээннээх, мɵккүɵрдээх түгэннэр үɵскээн тахсан,
олоҕу, үөрэх хаамыытын аймаабаттарын, ыспаттарын наадатыттан
бэйэ-бэйэҕэ харыстабыллаахтык уонна кыhамньылаахтык сыhыаннаhыахтаахпыт диэн санаанан салайтаран, Киин специалистара
сыл ахсын учууталларга, оҕо саадын иитээччилэригэр, социальнай
педагогтарга үлэлэрин таһымын үрдэтэр араас курстары, семинардары, «төгүрүк остуоллары» тэрийэллэр. Ону таһынан улуус
нэһилиэктэринэн сылдьан, элбэх лекцияны, тренини, биирдиилээн
консультацияны, диагностиканы ыыталлар.
Бу кииҥҥэ араас кыһалҕалаах төрөппүттэр, оҕолор кэлэн бараллар, 1 сааһыттан саҕалаан сааһын ситиэр диэри оҕолорго барыларыгар көмөлөһөллөр. Сылга кииҥҥэ ортотунан 1257 оҕо,
төрөппүт, педагог сылдьар. 2004 с. саҕалаан, Киин иһинэн кыра
саастаах оҕолорго эрдэттэн көмөнү оҥоруу сулууспата үлэлиир,
маныаха Стребелева диагностическай матырыйаалын уонна KID
RCDI-2000 компьютернай диагностиканы, Монтессори, Фребель
сайыннарар оонньууларын туһаналлар. Манна 3 сааһыгар диэри
216 оҕону чинчийдилэр, 578 төрөппүккэ консультация биэрдилэр,
85 доруобуйатыгар хааччахтаах оҕону буллулар. Оҕо уһуйааныгар
бэлэмнэнии бөлөҕөр сылдьар 490 оҕону чинчийдилэр. 142 кыра
саастаах оҕо дьарыкка сылдьар. Киин улуус оскуолаларын педагогпсихологтарын, логопед уонна дефектолог учууталлар үлэлэрин
сүрүннүүр. Нэдиэлэҕэ иккитэ ыытыллар улуустааҕы психолого-педагогическай хамыыһыйаҕа оҕолору чинчийэн, үөрэнэр программаларын салгыы коррекциялыыр үлэни быһаараллар, сүбэ-ама биэрэллэр. 1-гы уонна 5-с кылаас үөрэнээччилэрэ оскуолаҕа киирэн
уонна орто сүһүөх кылааска тахсан, адаптацияланалларыгар Киин
специалистара психологическай-педагогическай консилиумнары
ыыталлар. Итини тэҥэ оҕо сада уонна оскуола утумнаһыыларын
бырайыагын олоххо киллэрэллэр. Киин иһинэн улуус логопедтарын уонна психологтарын методическай холбоһуга үлэлиир. Икки
сылга биирдэ «Педагог-психолог», «Логопед учуутал» диэн педагогическай маастарыстыба идэлээх куонкуруһа ыытыллар.
Үөрэхтээһин ис хоһоонун аныгылыы көрүүгэ биир сүрүн болҕомто иитиигэ ууруллар. Оҕо тус бэйэтэ личность быһыытынан сайдыытыгар, олоххо сыалы-соругу туруорунан толкуйун, иэйиитин, дьону
кытта алтыһыытын салайынар буоларыгар Бүлүүтээҕи «Диагностика уонна консультация киинин» специалистара улуус иһигэр биллэркөстөр үлэни ыыталлар уонна бу үлэлэрэ инникитин өссө таһаарыылаах буоларыгар ис сүрэхтэриттэн кыһаллан, үлэлии-хамсыы
сылдьаллар.
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