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«6В01901- Дефектология»  білім беру бағдарламасы келесі құжаттарға негізделіп жасалынды: 

– Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III «Білім туралы» Заңы (31.03.2021 ж. өзгерістер мен 

толықтыруларымен); 

–  «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-І Қазақстан Республикасының Заңы (30.04.2021 ж. 

өзгерістер мен толықтыруларымен); 

– Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, 2018 жылғы 31 тамыз, №604 (05.05.2020 ж.№182 өзгерістер мен 

толықтыруларымен);  

– Ұлттық біліктілік шеңберіндегі  2016 жылғы 16 наурыздағы әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу 

жөніндегі республикалық үш жақты комиссия. 

– ҚР БҒМ «Кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» 2018 жылғы 2 қазандағы № 152 

бұйрығы). 

– Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының жіктеуішісі. 

– Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру стандарты. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 

қаулысымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 тамыздағы № 484 қаулысы. 

– Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша). 

– Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 «Жалпы білім беретін ұйымдарға арналған 

жалпы білім беретін пәндер, таңдау курстары және факультативтер бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығына 

өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 10 мамырдағы № 199 бұйрығы. 

- «Қазақстан Республикасында бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 4 қыркүйектегі № 441 бұйрығы. 
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№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1 Білім беру бағдарламасының коды және атауы 

2 Білім беру саласының коды және жіктелуі 

3 Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі 

4 Білім беру бағдарламаларының тобы 

5 Кредиттер көлемі 

6 Оқу формасы 

7 Оқу тілі 

8 Берілетін академиялық дәреже 

9 ББ түрі 

10 Деңгей  

11 ҰБШ деңгей 

12 СБҚ деңгей 

13 ББ ерекшеліктері  

 ЖОО-партнер (СОП) 

 ЖОО-партнер (ДДОП) 

14 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі 

15 Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеу мерзімі 

16 Миссия 

17 Көру  

18 Құндылықтар  

19 ББ мақсаты 

20 Түлектің атрибуттары 

21 ББ бакалаврының сапалық құзыреттіліктері  

21.1 Мамандар тізімі  

21.2 Кәсіби қызмет саласы мен объектілері 

21.3 Кәсіби әрекеттер түрлері  

21.4 Кәсіби әрекеттер функциялары 

22 Білім беру бағдарламасының оқыту қортындысын құзырлылықтар бойынша бөлу   

23 ББ модульдерінің мазмұны  

24 Сертификаттау бағдарламасы (minor) 
25 Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

26 Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

27 Жұмыс берушілер тізімі 

28 Білім беру бағдарламасының модульдері көлемінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 
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          Білім беру бағдарламасының төлқұжаты (ББ) 

 

1. Білім беру бағдарламасының коды және атауы: «6В01901-Дефектология» 
2. Білім беру саласының коды және жіктелуі: 6B01- Педагогикалық ғылымдар.  
3. Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі: 6В019- Арнайы педагогика. 

4. Білім беру бағдарламаларының тобы: В020-Арнайы педагогика мамандарын даярлау. 

5. Кредиттер саны: 240 ECTS. 

6. Оқу формасы: күндізгі. 

7. Оқу тілі: қазақ. 

8. Берілетін академиялық дәрежесі: «6В01901- Дефектология»  білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

9. ББ түрі: әрекеттегі.  
10. ББХСК деңгейі: (Білім берудің халықаралық стандартты классификациясы)-6 деңгей. 

11. ҰБШ деңгейі: (Ұлттық біліктілік шеңбері)-6 деңгей. 

12. СБШ деңгейі: (Салалық біліктілік шеңбері)- 6 деңгей. 

13. ББ айрықша ерекшеліктері: жоқ. 

14. Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияның қосымша нөмірі:     28.07.2020 ж.  №016  KZ83LAA00018495. 

15. Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеу мерзімі: БСҚА агенттігінің сапа сертификаты, SA –А №0156/1, 27.05.2019-

24.05.2024 ж. 

16. Миссиясы: арнайы педагогиканың заманауи бағыттары саласында жоғары білікті мамандарды дайындау 

17. Пайымдауы: қазіргі қоғамның инновациялық өзгерістері жағдайында маманның бәсекеге қабілеттілігі 

18. Құндылықтар: 

парасаттылық,  

төзімділік,  

әдептілік,  

адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу, 

қоршаған ортаға деген махаббат. 

19. ББ мақсаты: 

19.1 ББ стратегиялық мақсаты: Инновациялық идеяларды тарататын зияткерлік көшбасшыларды дайындау. 

19.2 ББ мақсаты: Жалпы, арнайы және инклюзивті білім беру жүйесінде түзету-педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін іргелі білімі 

және зерттеу дағдысы бар арнайы педагогтарды (дефектологтарды) кәсіби даярлау. 
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20. Бітірушінің атрибуттары (құзыреттілік және оқу нәтижелері негізінде әзірленген): 

 

 

Атрибуттар Құзыреттіліктер 

түрлері 

Атрибуттар Құзыреттіліктер түрлері 

Дефектология саласындағы кәсіби 

қызметті орындауға жоғары 

дайындық 

«Нық» 

құзыреттіліктер 

(Hard skills)  

 

Кәсіби түзету-педагогикалық құзыреттіліктер 

(Professional corrective and pedagogical competencies) 

 

Психологиялық-педагогикалық, диагностикалық-кеңес 

беру, инклюзивті-бағдарлы құзыреттіліктер 

(Psychological and pedagogical, diagnostic and advisory, 

inclusively-oriented competencies) 

 

Эмоциональды интеллект «Жұмсақ» құзыреттіліктер (Soft skills) 

Жаһандық сын-қатерлерге 

бейімделу  

Көшбасшылық 

Кәсіпкерлік ойлау 

Жаһандық азаматтық 

Академиялық адалдық принциптері 

мен мәдениетінің мағынасын түсіну 
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21. "6В01901-Дефектология" білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 

 

21.1 Біліктіліктер мен лауазымдар тізімі: Біліктіліктер мен лауазымдар Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 01-2017 ж. 

«Кәсіптердің жіктемесі» Ұлттық классификаторына сәйкес анықталады. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі 

Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2017 жылғы 11 мамырдағы №130-од бұйрығымен бекітілген және қолданысқа енгізілген).   

Соның ішінде: 

 дефектолог; 

 логопед мұғалім; 

 олигофренопедагог;  

 сурдопедагог;  

 тифлопедагог; 

 түзету оңалту кабинеттерін басқару және т.б.  

21.2 Кәсіби әрекеттің саласы және нысаны: «6В01901 – Дефектология» бакалаврының кәсіби қызмет саласы білім беру ұйымдары болып 

табылады. Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері: 

- арнайы сыныптары бар жалпы білім беретін мектептер; 

 - арнайы (түзету) мектептер; 

- Оңалту орталықтары;  

- түзету кабинеттері;  

- мектепке дейінгі және мектеп мекемелері жанындағы логопедиялық пункттер;  

- психологиялық-медициналық-педагогикалық комиссиялар;  

- педагогикалық колледждер;  

- педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары;  

- білім департаменттері. 

Кәсіби қызмет пәндері: 

- нормативтік құжаттар; 

- инновациялық психологиялық-педагогикалық әдістер мен құралдарды қолдану арқылы білім алушыларды оқыту және тәрбиелеу;; 

-- түзету-дамыту жұмысы жүйесіндегі озық педагогикалық тәжірибе; 

21.3 Кәсіби қызмет түрлері: 

- ұйымдастыру-технологиялық; 

-өндірістік-басқарушылық; 

-жобалық; 

- ғылыми-зерттеу; 

- педагогикалық; 

- кеңестік-диагностикалық. 
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21.4 Кәсіби қызметінің функциялары: Дефектология саласындағы мамандар психофизикалық даму, психикалық дамуы тежелген, 

эмоциялық-еркі, тірек-қимыл аппараты бұзылған, сондай-ақ күрделі құрылымдағы кемістігі бар балаларды оқыту және тәрбиелеу 

мәселелерін зерттейді, түзету талап етілетін балалар санатын оқытудың, тәрбиелеудің, түзетудің, өтемақының, Еңбек және әлеуметтік 

бейімделудің тиімді құралдары мен әдістерін әзірлеуге қатысады. 

Олардың негізгі міндеттеріне жатады: 

- білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) дамуында ауытқуларды барынша түзетуге бағытталған жұмысты жүзеге асырады); 

- білім алушыларды (тәрбиеленушілерді) тексереді, оларда бар кемістіктің құрылымы мен көріну дәрежесін анықтайды; 

- білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) психофизикалық жағдайын ескере отырып, сабақтар үшін топтарды жасақтайды); 

- дамуында ауытқуларды түзету, бұзылған функцияларды қалпына келтіру бойынша топтық және жеке сабақтар өткізеді; 

- барлық мамандармен тығыз байланыста жұмыс істейді; 

- дамуында ауытқуы бар балаларға көмек көрсетудің арнайы әдістері мен тәсілдерін қолдану бойынша педагог қызметкерлер мен ата-аналарға 

(оларды алмастыратын тұлғаларға) кеңес береді.; 

- тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыруға, әлеуметтенуге, кәсіби бағдарламаларды саналы таңдауға және игеруге ықпал етеді; 

- мемлекеттік стандарттар шеңберінде оқытудың әртүрлі түрлерін, тәсілдерін, әдістері мен құралдарын қолданады, білім беру 

бағдарламаларын іске асырады; 

- жүйелі түрде өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; 

- әдістемелік бірлестіктердің қызметіне және әдістемелік жұмыстың басқа да нысандарына қатысады; 

- ата-аналармен (оларды алмастыратын тұлғалармен) байланысты жүзеге асырады); 

- еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын орындайды; 

- білім беру процесі кезінде білім алушылардың өмірі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз етеді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

22. «6В01901-Дефектология» білім беру бағдарламасының оқыту қортындысын құзыреттілікттер бойынша бөлу   

 

Құзыреттілік түрі  Оқу 

нәтижесінің 

коды 

Оқыту қортындысы (Блум таксономиясы бойынша) 

Кәсіби түзету- педагогикалық 

құзырлықтар 

(Professionalcorrectiveandpedag

ogicalcompetencies) 
ОН1 

Қоғамның модернизациясының тарихи тәжірибесін, әлеуметтік ғылымның өзекті бағыттарын терең білудің 

негізінде республиканың экономикалық және идеялық-мәдени өзін-өзі қамтамасыз ету бағыты бойынша  
білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолданады; жедел жаңғырту кезеңінде дамудың қазақстандық 

моделін қалыптастыруға белсенді қатыса отырып, өзінің кәсіби қызметінде ғылыми дүниетаным мен 
азаматтық ұстанымын көрсетуге қабілетті болады; дәлелдерді тұжырымдайды және зиянды және қауіпті 

факторлардың адамдарға және табиғи ортаға әсер ету мәселелерін шешеді 

ОН2 
Мектеп жасындағы балалардың физикалық дамуы мен оқушылардың анатомиялық-физиологиялық даму 

ерекшеліктерін бағалайды 

ОН3 

Өзіндік дамуға жағдай жасайтын оқытудың әдістері мен тәсілдерін қолданады; білім беру мекемелеріндегі 

педагогикалық коллективті басқарудағы заманауи іскерлік қарым-қатынастың формалаыр мег түрлерін 

қолданады; инклюзивті білім беру жағдайында БАЕҚБ оқушыларды психологиялық-педагогикалық қолдаудың 

жеке бағдарламасын жасауға қатысады 

ОН4 

Жетілдірілген білімге сүйене отырып, зерттелген медициналық-биологиялық салада білімі мен түсінігін 

көрсетеді; тұқым қуалаушылықтың цитологиялық және молекулалық негіздерін сипаттайды; генетикалық 

есептерді шығарады, шежірелерді құрастырады, БАЕҚЕ балалардағы клиникалық бұзылыстардың 

ерекшеліктерін анықтайды; хромосомалық аберрациялардың этиологиясын, патогенезін түсіндіреді; БАЕҚЕ 

балалардағы клиникалық бұзылыстардың негізін құрайтын тұқым қуалайтын хромосомалық және гендік 

аурулар туралы ақпаратты жалпылайды. 

Психологиялық-педагогикалық,  
диагностикалық-кеңестік, 

инклюзивті-бағдарлы құзырлық 

(Psychologicalandpedagogical, 

diagnosticandadvisory, 

inclusively-orientedcompetencies) 

ОН5 

Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің құрылысы мен қызметінің анатомиялық-физиологиялық заңдылықтарының 
ерекшеліктерін талдайды; есту, көру, сөйлеу мүшелерінің патологиясының этиологиясын, патогенезін, 

топтастыруын ажыратады; есту, көру, сөйлеу мүшелерінің патологиясын анықтау үшін негізгі диагностикалық 

іс-шараларды қолданады; есту, көру, сөйлеу мүшелерінің бұзылыстарын түзету мен толықтырудың 

техникалық құралдарын меңгереді; сенсорлық жүйелер бұзылыстарының алдын алу амалдарын тандайды 

ОН6 

Орталық жүйке жүйесінің құрылысының ерекшеліктерін анықтайды;  А.Р. Лурия тұжырымдамасын түсіндіру 

кезінде фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі қатынастардағы білім мен 

түсініктерді қолданады; жүйке жүйесі ауруларының этиологиясын, патогенезін және клиникалық көріністерін 

ажыратады; практикалық іс-әрекетінде неврологиялық бұзылыстарды анықтау мен түзету әдістерін қолдана 

алады. 

ОН7 

БАЕҚЕ балалардың сөйлеу тілінің бұзылыстарын диагностикалау мен түзетудің нейропсихологиялық 

негіздерін сипаттайды; БАЕҚЕ балалардағы негізгі сөйлеу тілінің бұзылыстарын топтастырады; балалық 

жастағы сөйлеу тілінің бұзылыстарын кешенді нейропсихологиялық диагностикалау мен түзету әдістерін 

қолданады; БАЕҚЕ балалардағы сөйлеу тілінің бұзылыстарын алдын алу шараларын ұсынады 

ОН8 

Психологиялық-педагогикалық мінездеме негізінде атипикалық дамудың категорияларын ескере отырып, 

қорытынды жасау үшін ақпарат жинайды және түсіндіреді; БАЕҚЕ жандардың тіршілік етуінің сапасын 
жақсарту бойынша мақсатталған көмектін стратегиясын құрастырады; психологиялық-педагогикалық 
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сараптама нәтижелері мен әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, түзету-дамытушылық 

жұмыстардың жоспарларын талдайды 

ОН9 

Арнайы білім беру саласындағы ғылыми зерттеу әдістерін біледі; оқу іс-әрекетін критериалды бағалауды 

негіздейді; экспериманталдық зерттеу нәтижелерін анықтайды;  ғылыми мәтіндерді жазудың оқыту жүйесі 

ретіндегі академиялық жазудың ерекшеліктерін біледі 

ОН10 Оқыту барысында IT-технологияларды жүйелі қолдану жұмыстарын ұйымдастырады 

Softskills 

ОН11 

БАЕҚБ балаларды қоршаған ортамен танысу, еңбек іс-әрекеті, бейнелеу өнері, орыс тілі мен әдебиеті пәндік 

салаларында оқытуды ұйымдастыру, жоспарлау және әзірлеуде оқу-тәжірибелік және кәсіби мәселелерді 

шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолданады 

ОН12 

БЦП мен ТҚАЗ және күрделі кемістігі бар балаларға психологиялық-педагогикалық мінездеме құрастырады; 

дамуында кешенді бұзылысы бар балалардың психикасының өзіндік ерекшеліктерін түсіндіреді; әлеуметтік 

қызмет көрсетудің жұмысын талдап, әртүрлі арнайы мамандардың өзара ұйымдасқан іс-әрекетін жоспарлап, 

жүзеге асырады (дефектолог, әлеуметтік қызметкер, әлеуметтік педагог, психолог, емдік дене шынықтыру 
инструкторы, және  медбике) 

ОН13 

Балалардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, есту қабылдауын дамытады және есту қызметінің бұзылған 

жағдайын, ауызша сөйлеуді қабылдау, ойнату мүмкіндіктерін, сөйлеу жағын тілін қалыптастырады; 

кохлеарлық имплантациядан кейін адамдардың психологиялық-педагогикалық диагностикасының нәтижелері 

негізінде түзету-дамыту жұмысын жоспарлайды, оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді таңдайды; кохлеарлық 

имплантациядан кейін адамдарға жеке тұлғаға бағытталған және жеке-сараланған көзқарас негізінде түзету-

білім беру бағдарламаларын іске асыру тәсілдерін айқындайды; кохлеарлық имплантациядан кейін; 

кохлеарлық имплантациядан кейін баланың даму заңдылықтарын ескере отырып, оңалту бағдарламасын 

анықтайды; кохлеарлық имплантациядан кейін отбасылармен, олардың жақын ортасымен конструктивті өзара 

жұмыс жасайды 

ОН14 

Жас және жеке ерекшеліктерін, оның ішінде білім алушылардың ерекше білім беру қажеттіліктерін ескере 

отырып, білім беру және тәрбие процестерін ұйымдастырады; білім алуда ерекше қажеттілігі бар балалар 

оқитын оқу топтарымен (сыныптар, секциялар және т. б.) өзара іс-әрекет жасайды; барлық оқушылардың білім 
беру үдерісіне оқу және коммуникативтік "қосылуын" қамтамасыз етеді (атап айтқанда, тапсырманы 

тұжырымдауды түсіну, негізгі терминология); барлық білім алушыларды білім беру процесіне енгізу 

мақсатында оқытудың арнайы тәсілдерін өңдейді және қолданады 

ОН15 

Дамуында ауытқуы бар және білім алуда ерекше қажеттіліктері бар тұлғаларға арнайы білім берудің негізгі 

мәселелерін талдайды; тиісті түзету-педагогикалық шешімдерді ұсынады; ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар адамдарды оқытудың әртүрлі әдістерін айқындайды; оқу саласында қосымша білім беруді өз бетінше 

жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларына ие 

ОН16 

 Жалпы білім беретін оқу орнында қашықтықтан оқыту технологияларын зерттеу және енгізу, Қашықтықтан 

оқыту әдістерін меңгеру, қашықтықтан оқытуға тапсырмаларды құру қабілеті, Информатиканы оқытудағы 

АКТ, сандық, қашықтықтан оқыту және инновациялық технологияларды, соның ішінде ағылшын тілінде 

құралдарын қолданады. 
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23. «6В01901 -Дефектология» білім беру бағдарламасының мазмұны 

 
Модуль атауы Пәндер атауы Көлемі (ЕСТS) 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Философия 

5 

5 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері  

Қолданбалы бизнес 

Рухани жаңғыру 

Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері 

5 

 

Әлеуметтік-саясаттану білім модулі Мәдениеттану,  Психология 

Саясаттану, Әлеуметтану 

4 

4 

Ақпараттық -коммуникативтік  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)  

Орыс тілі 

Шетел тілі 
Дене шынықтыру 

5 

10 

10 
8 

Педагогикалық дайындық негіздері Оқушылардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы 

Педагогика 

Білім берудегі менеджмент 

Инклюзивті білім беру 

5 

5 

5 

5 

Медициналық- биологиялық Генетика негіздері және БАЕҚ бар балалардың клиникалық бұзылыстары 

Хромосомдық аберрациялар 

Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің патологиясы 

Даму мүмкіндігі  шектеулі балалардың сенсорлық  іс-әрекет бұзылыстары 

Невропатология негіздері 

Нейродиагностика элементтерімен нейропсихология негіздері 

Психофизикалық бұзылыстардың нозологиялық нұсқасы  

Балалардың сөйлеу тілінің бұзылыстарын диагностикалау, түзету және алдын алудың 
нейропсихологиялық негіздері 

Балалаардың даму үдерісін кешенді нейропсихологиялық түзету және абилитация 

Оқу 

4 

 

6 

 

5 

4 

 

6 
 

 

4 

Кәсіби Арнайы психология 

Арнайы білім берудегі психотерапиялық әдістердің теориясы мен практикасы 

БАЕҚ бар балалардың  психологиялық-педагогикалық диагностикасы 

Ерекше білім беруді қажет ететін балаларға арналған психологиялық қызметті ұйымдастыру 

ПМПК қызметін ұйымдастыру 

Психофизикалық даму ерекшеліктері бар балалардың психологиялық-медициналық-

педагогикалық зерттеу негіздері 

Ғылыми зерттеулерді жоспарлау 

Арнайы педагогикадағы ғылыми зерттеулер  

5 

 

5 

 

                   6 

 

4 
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Педагогикалық 4 

Арнайы оқыту әдістемелері Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың арнайы әдістемесі 
Арнайы педагогика 

5 
5 

Мұғалім-дефектолог даярлау (Minor) БАЕҚ бар балалардың  "Сауат ашу", "Қазақ тілі", "Әдебиеттік оқу" пәндік саласында білім 

беру технологиясы 

БАЕҚ бар балалардың  "Бейнелеу өнері" пәндік саласында оқыту технологиясы 

БАЕҚ бар балалардың  "Қолөнер" пәндік саласында білім беру технологиясы 

БАЕҚ бар балалардың "Дүниетану" пәндік саласында білім беру технологиясы  

 

5 

5 

5 

5 

Білім алуды ерекше қажет ететін 

тұлғаларды психологиялық-

педагогикалық оңалту 

ТҚАЗ және БЦП бар балалардың оңалту технологиясы 

Күрделі кемістіктері бар балалардың психофизикалық даму технологиясы 

Кохлеарлы имплантациядан кейінгі түзете-дамыта оқытудың технологиясы 
Кохлеарлы имплантациясы бар балаларды оңалту 

5 

 

5 
 

Логопедиялық Логопедия негіздері 

Дефектология негіздері 

Логотехнология 

Тілді дамыту технологиясы 

Үйден оқыту жағдайындағы білім беру үдерісіне қолдау көрсету технологиясы 

Педагогикалық 

4 

 

5 

 

4 

4 

Әлеуметтік инклюзия және білім 

алуды қажет ететін балалардың 

интеграциясы 

Балалардың ерте жас аутизмi шарттарында стресстi басқару технологиясы 

Ерекше білім беруді қажет ететін балалармен жүргізілетін түзету-дамыту жұмыстары 

Әлеуметтік инклюзияның әдіснамалық негіздері  

Отбасылық және оған жақын ортаның әлеуметтік инклюзия технологиясы 

Дипломалды  

Педагогикалық 

5 

                   5 

                   5 

 

3 

15 

Қашықтықтын оқыту технологиялары Мектеп жүйесінде қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру 
Білім берудің мониторинг негіздері 

Қашықтықтан оқыту платформалары мен сервистері 

Білім беру үрдістерін басқару 

5 
 

4 

Қорытынды аттестаттау Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кешенді емтиханға  

дайындалу және тапсыру 

 

12 
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24. Сертификаттау  бағдарламасы (MINOR) «Мұғалім-дефектолог даярлау» - 20 кредит 

 

Мұғалім-дефектолог даярлау - 20 кредит 

 

БАЕҚ бар балалардың  "Сауат ашу", "Қазақ тілі", "Әдебиеттік оқу" пәндік саласында білім беру технологиясы- 5 кредит 

БАЕҚ бар балалардың  "Бейнелеу өнері" пәндік саласында оқыту технологиясы- 5 кредит 

БАЕҚ бар балалардың  "Қолөнер" пәндік саласында білім беру технологиясы - 5 кредит 

БАЕҚ бар балалардың "Дүниетану" пәндік саласында білім беру технологиясы - 5 кредит 

 

 

Сертификаттау 

бағдарламасы 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 

Мұғалім-

дефектолог даярлау 

    БАЕҚ бар балалардың  

"Сауат ашу", "Қазақ тілі", 

"Әдебиеттік оқу" пәндік 

саласында білім беру 

технологиясы  

 

 БАЕҚ бар балалардың  

"Қолөнер" пәндік саласында 

білім беру технологиясы 

БАЕҚ бар балалардың  

"Бейнелеу өнері" пәндік 

саласында оқыту технологиясы  

  

БАЕҚ бар балалардың 

"Дүниетану" пәндік саласында 

білім беру технологиясы  
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25. Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

 
NN 

р/р 

Пән атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 

сөз) 

Кред

ит 

саны 

О
Н

 1
 

О
Н

 2
 

О
Н

 3
 

О
Н

 4
 

О
Н

 5
 

О
Н

 6
 

О
Н

 7
 

О
Н

 8
 

О
Н

9
 

О
Н

1
0
 

О
Н

1
1
 

О
Н

1
2
 

О
Н

1
3
 

О
Н

1
4
 

О
Н

1
5
 

О
Н

1
6
 

Жалпы білім беру циклі 

Университеттік компонент / Қосымша компонент 
 

D1 Қолданбалы бизнес  Бұл пән бизнес-жоспар құрудың 
әдіснамалық негіздері, өткізу нарығын 

талдау әдістері, өнімдерді сипаттау, 

өндіріс жоспарын құру және ұсыну, 

маркетинг жоспары мен 

ұйымдастырушылық жоспарын құру 

және ұсыну, қаржылық жоспарды жасау 

және ұсыну, қолданбалы бизнестің 

маңызды және қажетті негіздерімен 

танысу. 

5 +                

D2 

 

 
 

 

 

 

Құқық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері  
 

Бұл пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздері, ұлттық 

заңнаманың негізгі салаларын білу, 
қазіргі заманғы заңнаманың негізгі 

қағидаларын іске асыру және сыбайлас 

жемқорлық құбылыстарына 

төзбеушілікке азаматтық көзқарасты 

дамыту, адам құқықтары мен сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарды 

жүзеге асырудағы құқықтық 

мәселелерді шешу жолдары, сыбайлас 

жемқорлықтың алдын-алу және алдын-

алу шаралары туралы. қоғамның 

құқықтық мәдениетін жетілдіру. 

+                

D3 Рухани жаңғыру Бұл пән Қазақстанды 

модернизациялаудың тарихи тәжірибесі 
мен қазіргі заманғы, ұлттық сана мен 

оны қалыптастыру ерекшеліктері, 

«Мүгілік ел» патриоттық актісі және 

оның маңызы, жаһандық әлемдегі 

заманауи қазақстандық бірегейлік, 

рухани мұра және оның қазіргі қоғам 

+                
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құндылығы ретіндегі модернизация, 

бәсекеге қабілеттілік және прагматизм 

процестеріндегі рөлі туралы. сана, 

мериторлық қоғам және оның 

құндылықтары, Қазақстан «білім 

қоғамы», «ақпараттық қоғам» және 

«сандық технологиялар» қоғамы 

ретінде. 

D4 Экология және тіршілік 

қауіпсіздік негіздері 

Бұл пән қоғам мен табиғат дамуының 

негіздеріне, табиғи ресурстарды 
ұтымды пайдаланудың заманауи 

тәсілдеріне, өмір қауіпсіздігін 

құқықтық реттеуге, жағымсыз 

әсерлердің дамуын болжауға және 

төтенше жағдайлардың салдарын 

бағалауға, тірі организмдердің 

популяциясының жағдайына, 

экожүйелердің бұзылу дәрежесіне, 

популяциялардың құрылымы мен 

динамикасына, нормаларға қатысты 

нормалар туралы. тірі ағзалардың 
қоғамдағы өзара әрекеттесуі, біздің 

заманымыздың негізгі экологиялық 

мәселелері. 

 +                

Базалық пәндер циклы 

Университеттің құрамдас бөлігі 

 

D 5 

Оқушылардың 

анатомиясы, 

физиологиясы және 

гигиенасы 

Курста мектеп оқушыларының өсуі мен 

дамуының жалпы заңдылықтары 

берілген; анатомия, жүйке жүйесі, 

сенсорлық жүйелер физиологиясы, 

эндокриндік бездер, ас қорыту, тыныс 

алу, жүрек-тамыр аурулары және т.б; 

күнделікті режимді гигиеналық бағалау 

әдістері мен оқу, тұрмыстық үй-

жайлардың гигиеналық нормалары 

5  +   + +           

D 6 

Педагогика 

Курста педагогиканың әдіснамалық 
негіздері, оның дамуының негізгі 

кезеңдері мен бағыттары, мәні мен 

мазмұны, ерекшеліктері мен 

заңдылықтары, тұтас педагогикалық 

процестің құрылымы; сабақ білім беру 

5 +  +              
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ұйымының негізгі формасы ретінде; 

оқыту кезінде диагностика және 

бақылау; қазіргі заманғы мұғалімнің 

кәсіби қызметіндегі оқыту 

технологиялары 

D7 

Білім берудегі 

менеджмент 

Курста теориялық және әдіснамалық 

негіздер, даму кезеңдері мен бағыттары, 

мәні мен мазмұны, ерекшеліктері мен 

заңдылықтары, білім берудегі басқару 

құрылымы; педагогикалық менеджмент 
педагогикалық жүйелерді басқару 

теориясы мен технологиясы ретінде; 

мектептің инновациялық менеджменті; 

мектептегі әдістемелік қызмет және 

мұғалімдерді сертификаттау; білім 

берудегі менеджердің көшбасшылық 

және көшбасшылық қасиеттері 

5 +        +        

D8 

Инклюзивті білім 

беру 

Курста халықаралық және отандық 

тәжірибе, инклюзивті 

(интеграцияланған) білім беруді 

ұйымдастырудың шарттары 

қарастырылады; темекіні қолдау және 
интеграциялау және бағдарламалық 

жасақтаманы бейімдеу бойынша 

ұсыныстар; ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар бала үшін жеке білім 

беру бағдарламасын жасау және енгізу; 

БАЕҚЕ жетістіктерінің мониторингі; 

инклюзивті практика субъектілерінің 

психологиялық-педагогикалық 

қолдауымен жұмыстарды жүргізу; 

инклюзивті білім беруді жүзеге 

асыратын мамандарға қойылатын 

біліктілік талаптары 

5 +             +   

D9 

Невропатология 

негіздері 

Курста жүйке жүйесінің құрылымы мен 
функциялары, оның ерекшеліктері мен 

даму заңдылықтары, адамның жұлын 

мен миы, жүйке жүйесінің патологиясы 

туралы түсінік, жүйке аурулары 

дамуының себептері мен тетіктері, 

орталық жүйке жүйесінің 

5      + +          
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патологияларындағы ақаулардың 

құрылымы қарастырылған. 

D 10 БАЕҚ бар балалардың  

"Сауат ашу", "Қазақ 

тілі", "Әдебиеттік 

оқу" пәндік 

саласында білім беру 

технологиясы 

 

Курста орыс тілін оқытудың 

мақсаттары, мазмұны, заңдылықтары, 

қағидаттары, әдістері мен әдістері, 

сонымен қатар балаларды БАЕҚЕ 

оқудың әдістері, сонымен қатар 

құрылыстың ғылыми негіздері 

көрсетілген. 

технологиялар, сабақтар, кері байланыс 

формалары және т.б. бастауыш мектеп 

оқушыларын БАЕҚЕ теориясы мен 

түзету білім беру контексіндегі орыс 

тілінің практикасымен игеру 
процесінде 

5     + +           

D 11 БАЕҚ бар балалардың  

"Бейнелеу өнері" 

пәндік саласында 

оқыту технологиясы 

 

Курста БАЕҚЕ бар балаларды 

оқытудың мақсаттары, мазмұны, 

үлгілері, принциптері, әдістері мен 

әдістері көрсетілген; «Сурет салу» пәні 

бойынша БАЕҚЕ бар балаларды оқыту 

технологиясы туралы ақпарат және 

БАЕҚЕ бейнелеу өнері бар мектеп 

жасына дейінгі балалар мен бастауыш 

сынып оқушыларын оқытуды 

ұйымдастырудың түрлі тәсілдері. 

5          +   +    

D 12 БАЕҚ бар балалардың  

"Қолөнер" пәндік 
саласында білім беру 

технологиясы 

 

Курста БАЕҚЕ бар балаларды 

оқытудың мақсаттары, мазмұны, 
үлгілері, принциптері, әдістері мен 

әдістері көрсетілген; бастауыш сынып 

оқушыларының еңбек қызметін 

қалыптастыру және дамыту саласында 

қажетті кәсіби білім мен дағдыларға ие 

білікті бастауыш білім беру 

мамандарын даярлауды қарастырады 

5          +   +    

D 13 БАЕҚ бар балалардың 

"Дүниетану" пәндік 

саласында білім беру 

технологиясы 

 

Курста мектеп жасына дейінгі балалар 

мен бастауыш сынып оқушыларын 

қоршаған әлемге, оның ішінде 

қоршаған ортаны қорғау 

технологиялары, БАЕҚЕ балаларымен 

ғылыми-зерттеу және әлеуметтік 
зерттеулер технологиялары деңгейінде 

5         +   +     



17 
 

таныстыру әдістемесі ашылған; осы 

санаттағы балалармен жұмыс жасаудың 

типтік әдістері мен нысандары 

қарастырылады; тақырыпты дамыту 

ортасын құру технологиясы. 

Базалық пәндер циклы 

Қосымша компонент 

 

D14 Генетика негіздері 

және БАЕҚ бар 

балалардың 

клиникалық 

бұзылыстары 

 

Курста тұқым қуалаушылықтың 

цитологиялық және молекулалық 

негіздері, медициналық генетика, адам 

генетикасын зерттеу әдістері, тұқым 

қуалайтын хромосомалық және гендік 

аурулардың механизмдері, олардың 

диагностикасы, емі және алдын-алу, 

клиникалық бұзылулар мен ерекше 
тәрбиелік қажеттіліктері бар 

балалардың даму заңдылықтары туралы 

сұрақтар қамтылған. 

4   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

+ 

+           

Хромосомдық 

аберрациялар 

Курста хромосомалық абразиялардың 

этиологиясы, патогенезі, диагнозы және 

емі, хромосомалық аберрациялардағы 

ауытқулар, жою, қайталану, инверсия, 

транслокация, фрагментация, 

хромосомалық абразиялары бар 

балалардың физикалық және 

психикалық даму ерекшеліктері, 

олардың портреттік сипаттамалары, туу 
жиілігі туралы статистикалық 

мәліметтер бар бұл патология. 

 

D15 Есту, көру, сөйлеу 

мүшелерінің 

патологиясы  

 

 

 

 

Курста есту, көру, сөйлеу мүшелерінің 

анатомиясы, физиологиясы, 

патологиясы, есту қабілетін зерттеудің 

негізгі әдістері, көру анализаторлары, 

сөйлеу аппараты, есту бұзылыстарының 

жіктелуі, есту, көру және сөйлеу 

бұзылыстары бар балалардағы 

аурулардың алдын-алу шаралары 

туралы сұрақтар қарастырылған. 

6  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +        +  
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Даму мүмкіндігі  

шектеулі  балалардың 

сенсорлық іс-әрекет 

бұзылыстары 

Курста балалардағы сенсорлық 

белсенділіктің анатомиялық және 

физиологиялық сипаттамалары, даму 

проблемалары бар балалардағы 

сенсорлық белсенділіктің этиологиясы, 

патогенезі және клиникалық 

ерекшеліктері, көру, есту және сөйлеу 

мүшелерінің функциясының бұзылуына 

әкелетін кең таралған аурулардың 
сипаттамалары туралы сұрақтар 

берілген. 

 

 

 

 

+ +  

D16 Нейродиагностика 

элементтерімен 

нейропсихология 

негіздері 

 

Курста жүйке жүйесінің құрылымдық-

функционалдық сипаттамалары, есту, 

көру, тактикалық анализаторлардың 

сенсорлық және гностикалық 

функциялары, психикалық 

процестердің даму ерекшеліктері, 

онтогенездің әртүрлі кезеңдеріндегі 

бала ағзасының жоғары психикалық 

функцияларын дамыту, 

нейродиагностика элементтері мен 
әдістері туралы сұрақтар қамтылған. 

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ 

+          

Психофизикалық 

бұзылыстардың 

нозологиялық 

нұсқасы 

Курста балалардың психофизикалық 

дамуының негіздері, психофизикалық 

бұзылыстардың нозологиялық 

формалары, жергілікті мидың 

зақымдануындағы танымдық 

бұзылыстардың психофизиологиясы, 

олардың психикалық процестердің 

дамуына, зейін, сөйлеу, есте сақтау, 

ойлау және зерттеушілік іс-әрекеттері 

қарастырылған. 

 

D17 Балалардың сөйлеу 

тілінің бұзылыстарын 

диагностикалау, 
түзету және алдын 

алудың 

нейропсихологиялық 

негіздері  

 

 

Курста нейропсихологиялық 

диагностиканың әдіснамалық негіздері, 

ерте жаста сөйлеудің даму 
заңдылықтары, негізгі теориялар, 

технологиялар, сөйлеу бұзылыстарын 

кешенді диагностикалау, түзету және 

алдын-алу әдістері мен әдістері; 

тұлғалық-бағдарлы тәсілді балалардағы 

сөйлеуді жан-жақты диагностикалау 

6   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  + +          
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 мен түзету үшін негіз ретінде 

қарастырады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Балалардың даму 

үдерісін кешенді 

нейропсихологиялық 

түзету және 

абилитация 

Курста негізгі нейро-психологиялық 

заңдылықтар мен даму процестерін 

психологиялық-педагогикалық 

қолдаудың сипаттамалары ашылады; 

онтогенезді түзету, қалпына келтіру 

және алдын-алудың негізгі 

технологиясы ретінде ауыстыру; 

балалардың нейропсихологиялық 
сүйемелдеуінің негізін құрайтын схема 

(алгоритм) және нақты психотехника; 

осы әдіс негізінде жасалған 

психологиялық-педагогикалық 

дайындық бағдарламалары 

 

D18 Арнайы психология Курста атиптік дамудың себептері, 

механизмдері мен құрылымдары, 

психикалық және физикалық 

бұзылулары бар әртүрлі тұлғалардың 

психикалық дамуының ерекшеліктері 

ашылады; Ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балалардың 
клиникалық, физиологиялық, 

психологиялық және педагогикалық 

сипаттамалары, сондай-ақ ЖПТ-мен 

өмір сүру сапасын жақсартуға 

бағытталған атаулы көмек 

стратегияларын негіздеу және әзірлеу 

5   +  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   +   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   + 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Арнайы білім 

берудегі 

психотерапиялық 

әдістердің теориясы 

мен практикасы 

Курста психотерапия бағыттарының 

негізгі негізгі ұғымдары, негіздері мен 

әдіснамалық принциптері, дамуында 

ауытқулары бар балалармен жұмыс 

жасау тәжірибесіндегі психотерапиялық 

әсер ету механизмдері мен формалары 
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туралы түсініктер; психологиялық-

педагогикалық қолдаудың бағыттары, 

сондай-ақ ЖПТ-мен адамдардың өмір 

сүру сапасын жақсарту үшін атаулы 

көмек көрсету стратегиясын негіздеу 

және әзірлеу 

D19 БАЕҚ бар балалардың  

психологиялық-

педагогикалық 

диагностикасы 

Курста психологиялық-педагогикалық 

диагностиканың міндеттері, бағыттары 

мен мазмұнына байланысты негізгі 

негізгі ұғымдар бар; БАЕҚЕ бар 
балаларды тексерудің тиісті әдістерін 

таңдау, диагностикалық әдістерді іс 

жүзінде қолдану, емтихан нәтижелерін 

талдау және БАЕҚЕ бар баланың 

психологиялық-педагогикалық 

сипаттамаларын құрастыру мәселесін 

қарастырады 

5     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Ерекше білім беруді 

қажет ететін 

балаларға арналған 

психологиялық 

қызметті 
ұйымдастыру 

Курста арнайы білім беру контексіндегі 

дамуы бұзылған адамдардың 

психикалық дамуының заңдылықтары 

мен сипаттамалары, БАЕҚЕ бар 

балалардың өмір сүру сапасын 
жақсартуға бағытталған атаулы көмек 

стратегиясын құру технологиясы, 

арнайы және инклюзивті білім беру 

мекемелеріндегі психологиялық қызмет 

құрылымы, мазмұны және 

ұйымдастырылу талаптары көрсетілген. 

 

D20 ПМПК қызметін 

ұйымдастыру 

 

Курста қазіргі заманғы білім беруді 

модернизациялау жағдайындағы 

ПМПК-нің теориялық және 

әдіснамалық негіздері, ПМПК 

құрылымы, қызметі және 

ұйымдастырылуы; БАЕҚЕ бар 

балаларды психологиялық-
педагогикалық сараптама жүргізу 

технологиялары және зерттеу 

нәтижелерін талдау 

6     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   + 

 

 

 

 

 

 
 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   + + 

 

 

 

 

 

 
 

 

+ 

 

Психофизикалық 

даму ерекшеліктері 

бар балалардың 

Курста психологиялық, медициналық-

педагогикалық сараптаманы 

ұйымдастырумен, құрылымымен, 
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психологиялық-

медициналық-

педагогикалық 

зерттеу негіздері 

әдіснамалық негізімен байланысты 

негізгі негізгі ұғымдар; БАЕҚЕ бар 

балаларды психологиялық-

педагогикалық тексеру және зерттеу 

нәтижелерін талдау процесін ашады; 

әртүрлі жас кезеңдеріндегі балаларды 

зерттеудің маңызды аспектілері 

D21 Ғылыми зерттеулерді 

жоспарлау 

 
 

Курста тәжірибелік жұмыстардың 

жалпы сұрақтары бар; ғылыми таным 

әдістерін және ғылыми зерттеудің 
негізгі кезеңдерін сипаттау; ғылыми-

педагогикалық эксперимент жүргізудің 

жалпы схемасы; сапаны бағалаудың 

критериалды аппараттарын жасауға 

қойылатын негізгі талаптар; зерттеу 

нәтижелерін сипаттау, өңдеу және 

бағалау ережелері 

4         +      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Арнайы 

педагогикадағы 

ғылыми зерттеулер 

Курс арнайы педагогика туралы 

ғылыми-теориялық үғымдар мен негізгі 

әдіснамалық ыңғайларды; арнайы 

педагогиканың негізін құрайтын негізгі 

теориялар мен ғылыми мектептерді; 
ғылыми зерттеудің әдіснамасын; 

ғылыми танымның әртүрлі деңгейлерін; 

арнайы педагогиканың негізгі 

эксперименттерін; зерттеушілердің 

қолданатын әдістерін; арнайы 

педагогиканың шешілмеген күрделі 

мәселелерін; ғылыми-зерттеу 

жұмыстарындағы зерттеу бағытын 

анықтау, ғылыми проблеманы қою, 

теориялық және эксперименталдық 

зерттеулерді жүзеге асырады. 

 

D21 Білім берудің 

мониторинг негіздері 

Курс білім беру мониторингін 

ұйымдастырудың ғылыми-
педагогикалық негіздерін, 

функцияларын, түрлерін, принциптерін 

ашады; мониторинг нәтижелері 

негізінде Педагогикалық қызметті 

бағалау, болжау және түзету 

критерийлерін таңдауды негіздеу, 

5          + 

 
 

 

 

 

 

 

     + 



22 
 

педагогикалық үдеріске мониторинг 

енгізу мәселесін қарастырады. 

 

 

 

+ 
Мектеп жүйесінде 

қашықтықтан 

оқытуды 

ұйымдастыру 

Мектепте білім беру жүйесіндегі 

қашықтықтан оқытудың түсініктері. 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға 

қойылатын техникалық талаптар. 

Қашықтықтан оқытуды 

ұйымдастырудың педагогикалық 

принциптері. Онлайн және офлайн 

режимдерінде оқу үрдісін ұйымдастыру 

әдістері. Қашықтықтан оқыту 

әдістемесі. Қашықтықтан оқытудың 

негізгі түрлері: видеолекциялар, 

конференциялар, вебинар, чат. 
Интернет іс-шараларына қатысуды 

ұйымдастыру: олимпиадалар, 

фестиваль, конкурс, желілік жобалар. 

+ 

D23 Қашықтықтан оқыту 

платформалары мен 

сервистері 

Қашықтықтан оқыту негіздері: 

Қашықтықтан оқытудың модельдері 

мен технологиялары; 

Видоеконференциялар, видео-

кездесулер, вебинарлар, өткізуге 

арналған платформалар; қашықтықтан 

оқыту жүйелері (LMS). Қашықтықтан 

оқыту үшін білім беру контентін 

әзірлеу: Оқытуға арналған мультимедиа 
презентацияларын жасау сервистері. 

Сауалнамалар мен тестілерді жасау 

сервистері. Интербелсенді 

тапсырмаларды жасаудың онлайн-

сервистері. Интербелсенді жұмыс 

парақтарының конструкторлары. Аудио 

және видео өңдеу құралдары. 

4          +      + 

Білім беру үрдістерін 

басқару 

Ғылыми теория ретінде басқарудың 

қалыптасуы. Басқару түсінігі. Басқару 

үрдісінде білім сапасының 

мониторингісі. Білім алушылар оқу 

(танымдық) қызметпен басқару 

субъектісі ретінде. Шиеленістер және 
білім беру мекемесімен басқару. Білім 

беру жүйесін басқарудың негізгі 

         +      + 
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мәселелері, педагогикалық 

менеджменттің даму болашағы және 

қазіргі жағдайы, менеджменттің негізгі 

функциялары және оларды 

D24 ТҚАЗ және БЦП бар 

блалардың оңалту 

технологиясы 

 

Курста церебралды сал ауруы мен 

ТҚАЗ бар балаларды әлеуметтік оңалту 

мәселелері талқыланады; әлеуметтік 

қызмет саласындағы тірек-қимыл 

аппараты бұзылған балаларды 

әлеуметтік оңалту; церебралды сал 

ауруы мен ТҚАЗ бар балаларға жалпы 

сипаттама берілген; Тірек-қимыл 

аппараты бұзылған балаларды 

физикалық тәрбиелеудің 

филогенетикалық принципіндегі 

А.В.Семеновичті алмастырушы 

онтогенез теориясының кейбір 

аспектілері 

5     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

+ 

    +  +   

Күрделі кемістіктері 

бар балалардың 

психофизикалық даму 

технологиясы 

Курста дамудың күрделі бұзылулары 

бар балалар психикасының 

қалыптасуының бірегейлігі 

қарастырылады; күрделі ақаулары бар 

балалардың жалпы сипаттамасы 

берілген; әлеуметтік қызметтер 

қызметіндегі күрделі ақаулары бар 

балаларды әлеуметтік оңалту; осы 
категориядағы балалардың жеке 

психологиялық ерекшеліктерін 

анықтауға және әлеуетті даму 

мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған 

 

D25 Кохлеарлы 

имплантациядан 

кейінгі түзете-дамыта 

оқытудың 

технологиясы  

 

Курс есту қабілетін дамыту негізінде 

есту-көру және есту-моторлық 

негіздерді ауызша сөйлеуді 

коммуникативті функцияда қабылдау 

жұмысының негізгі міндеттерін 

қарастырады; оқу процесін жеңілдету 

үшін балалардың есту қабілеттерін 

барынша пайдалану кезінде есту 

қабілеттерін ауызша сөйлеудің табиғи 
дыбысына жақындату үшін пайдалану. 

5      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      + 
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Кохлеарлы 

имплантациясы бар 

балаларды оңалту 

Курста кохлеарлы имплантациядан 

кейін балаларды медициналық, 

психологиялық және педагогикалық 

оңалтудың маңызды мәселелері (есту 

қабілетінің туа біткен толық жоғалуы); 

кохлеарлық импланттан кейінгі 

адамдарға және олардың отбасы 

мүшелеріне кеңес беру; кохлеарлық 

имплантациядан кейін тұлғаларға 
бағытталған және жеке-дара сараланған 

тәсілдерге негізделген түзету және 

білім беру бағдарламаларының 

мазмұнына ерекше көңіл бөлінеді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

Мамандықтар циклы 

Университеттің құрамдас бөлігі 

 

D26 Арнайы педагогика Курста арнайы педагогика теориясы, 

дамуында ауытқулары бар және арнайы 

білім беру қажеттіліктері бар адамдарға 

арналған арнайы білім тарихы; арнайы 

педагогика дидактикасының негіздері 

ұсынылған; Арнайы білім берудің 

мазмұны мен ұйымдастырылуы 

сипатталады; Арнайы педагогика 

дамуының негізгі мәселелері 

қарастырылады; Осы саладағы 

шетелдік және отандық тәжірибе 
көрсетілген. 

5        +      + +  

D27 Мүмкіндігі шектеулі 

балаларға 

математиканы 

оқытудың арнайы 

әдістемесі 

Курста балалар математикасын оқытуда 

арнайы тәсілдер мен ақпарат көздері 

көрсетілген; мүгедектердің оқу 

процесін ұйымдастырудың 

ерекшеліктері; Мүмкіндігі шектеулі 

балаларға математиканы оқытудың 

жалпы мәселелері (атап айтқанда, 

математика сабақтарында мүмкіндігі 

шектеулі оқушылардың топтық және 

ұжымдық жұмысын ұйымдастыру 

әдістері) 

5   +      +     +   

D28 Үйден оқыту 

жағдайындағы білім 
беру үдерісіне қолдау 

Курста үйден (жеке) оқытудың және 

қашықтықтан оқыту технологиясының 
мәні мен ерекшеліктері, қашықтықтан 

4   +           +   
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көрсету технологиясы оқытудың мәселелері, болашағы, 

мақсаттылығы мен шектеулері; Онда 

үйде оқыту жағдайында ерекше білім 

беру қажеттіліктері бар балалардың 

білім беру процесін ұйымдастыру және 

қолдау, БАЕҚЕ бар баланың 

әлеуметтенуі және бейімделуі үшін 

қолайлы жағдай жасау және оның 

әлеуетін ашу туралы негізгі ұғымдар 
келтірілген. 

D29 Балалардың ерте жас 

аутизмi шарттарында 

стресстi басқару 

технологиясы 

Курста негізгі негізгі ұғымдар бар 

Ханс Сели тұжырымдамасына 

негізделген стрессті басқару 

бағдарламалары; АСБ бар балалармен 

жұмыс кезінде стресс факторларын 

диагностикалау және талдау, АСБ бар 

балалармен жұмыс кезінде стресстің 

эпизодтары; АСБ ауыратын балалармен 

жұмыс жасауда қиыншылықты жеңудің 

негізгі әдістері бар; АСБ бар 

балалармен жұмыс жасау кезінде 
стрессті басқарудағы іздеу және зерттеу 

жағдайын қарастырады 

5   +  +          +  

D30 Ерекше білім беруді 

қажет ететін 

балалармен 

жүргізілетін түзету-

дамыту жұмыстары 

Курс білім алу қажеттіліктері ерекше 

балаларды педагогикалық қолдау мен 

педагогикалық түзетудің әдістері мен 

түрлері, білім беру процесіне БАҚЕ 

балаларды әлеуметтік бейімдеу іс-

шараларының жүйесі туралы базалық 

ақпараттардан тұрады. 

5              + +  

Мамандықтар циклы 

Қосымша компонент 

 

D31 Логопедия негіздері 

 

Курста сөйлеу бұзылыстарын 

талдаудың қағидалары келтірілген Р.E. 

Левина және сөйлеудің онтогенезі 

бойынша материалдар қалыпты; сөйлеу 

бұзылысының себептері 

қарастырылады, сөйлеу 

бұзылыстарының жіктелуі, сөйлеудің 

анатомиялық және физиологиялық 
механизмдері, сөйлеу аппараттарының 

4       

 

 

 

 

 

 

 
 

    + 

 

 

 

 

 

 

 
 

  + 
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құрылымы, балалардың сөйлеуін 

дамытудағы есту және көру қабілетінің 

рөлі, әсіресе мектеп жасына дейінгі 

балалардың сөйлеуін дамыту, ана 

тілінің фонемалары жүйесі және 

әртүрлі сөйлеу бұзылыстары 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Дефектология 

негіздері 

 Курста қалыптан тыс даму теориялары, 

балаларды оқыту мен тәрбиелеудің 

теориялық және әдістемелік тәсілдері; 

психикалық және психофизиологиялық 
дамудың жалпы, спецификалық (әр 

түрлі типтері үшін) заңдылықтарын 

және жеке сипаттамаларын ашады, 

әсіресе әртүрлі жастағы деңгейлердегі 

адамның мінез-құлқы мен белсенділігін 

реттеу 

 

D32 Логотехнология Курста балалардың сөйлеу даму 

деңгейлері мен балалардың сөйлеуіне 

әсер етудің тиімді жолдары ашылады; 

әртүрлі сөйлеу бұзылыстары бар 

балалардың мотор және сөйлеу 

функцияларын жүйелі, жан-жақты 
зерттеу және түзетуге мүмкіндік 

беретін практикалық дағдыларды 

дамыту; әртүрлі патологиялардағы 

сөйлеудің айтылу жағын түзетудің жеке 

тәсілі 

5           + 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

+ 

  + 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

+ 

  

Тілді дамыту 

технологиясы 

 Курста қазіргі заманғы формаларды, 

технологияларды қолдану арқылы 

сөйлеу тілін дамытудың ғылыми 

тұжырымдамалары, жалпы теориялық 

білімі мен практикалық дағдылары 

туралы негізгі ұғымдар (сөздік жасау 

және грамматикалық дұрыс сөйлеуді 

қалыптастыру; келісімді сөйлеуді 
үйрену және балаларды сөйлеуді 

дамытуда көшбасшылыққа үйрету), 

оқыту әдістері. қалыпты сөйлеу және 

патология диагностикасы, балалар 

сөйлеуін дамытудың заманауи 

тұжырымдамалары 
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D33 Әлеуметтік 

инклюзияның 

әдіснамалық негіздері 

Курста әр түрлі әдіснамалық 

көзқарастарға сәйкес шетелдік және 

отандық зерттеулерге әлеуметтік қосу 

мәселесінің теориялық және 

әдіснамалық негізделуі; қиын 

жағдайдағы балалар мен 

жасөспірімдерді, психикалық 

ауытқулары бар жастарды, сондай-ақ 

егде жастағы адамдарды әлеуметтік-
мәдени енгізу тәжірибесін қарастырады 

5   + 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

+ 

           + 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

+ 

 

Отбасылық және оған 

жақын ортаның 

әлеуметтік инклюзия 

технологиясы 

Курс инклюзивті білім беру процесінде 

отбасы мен мектептің өзара 

байланысына қатысты мәселелерді 

қарастырады; ата-аналармен мектеп 

жұмысының әртүрлі формалары мен 

әдістерінің нұсқалары; Отбасының 

тәрбиелік мүмкіндіктерін дамыту, ата-

аналарға педагогикалық білім беру, ата-

аналарға білім беру мекемесінің 

мамандарының атаулы көмегі туралы 

сұрақтар. 
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26. Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

 
№ Құзырет 

түрлері 

Оқу 

нәтижесі 

(коды) 

Оқу нәтижесінің 

атауы 

Оқыту нәтижелерінің жетістіктерін бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықсыз қанағаттанарлық жақсы өте жақсы 

1 Hardskills 

ОН1 

Қоғамның 

модернизациясының 

тарихи тәжірибесін, 

әлеуметтік ғылымның 

өзекті бағыттарын терең 

білудің негізінде 

республиканың 

экономикалық және 

идеялық-мәдени өзін-өзі 

қамтамасыз ету бағыты 

бойынша  білімдер мен 

түсініктерді кәсіби 

деңгейде қолданады; 

жедел жаңғырту кезеңінде 

дамудың қазақстандық 

моделін қалыптастыруға 

белсенді қатыса отырып, 

өзінің кәсіби қызметінде 

ғылыми дүниетаным мен 

азаматтық ұстанымын 

көрсетуге қабілетті 

болады; дәлелдерді 

тұжырымдайды және 

зиянды және қауіпті 

факторлардың адамдарға 

және табиғи ортаға әсер 

ету мәселелерін шешеді 

1) Қоғам мен адамды тұтас жүйе 

және тұлға ретінде қабылдап, 

қазіргі қоғамдағы рухани 

процестердің рөлі; жеке және 

заңды тұлғалардың құқықтарын 

қорғаудағы тараптардың заңды 

мүдделері туралы білімдерді 

қолданбайды және кәсіби 

деңгейде түсінбейді;  

2) бизнесті жүргізудің 

экономикалық және әлеуметтік 

жағдайлары туралы айтпайды; 

3) адамдарға және қоршаған 

ортаға зиянды және қауіпті 

факторлардың әсері туралы 

талқыламайды және өз пікірін 

білдірмейді 

1) жүйе мен адамның жеке 

ерекшеліктерін; қазіргі 

қоғамдағы рухани процестердің 

рөлін; жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтарын 

қорғаудағы тараптардың заңды 

мүдделерін біледі;  

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асрудың  жеке экономикалық 

және әлеуметтік жағдайларын 

белгілейді және түсіндіреді 

1) қоғам мен адамды тұтас жүйе 

ретінде қабылдап, қазіргі 

қоғамдағы рухани процестердің 

рөлі; жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтарын 

қорғаудағы тараптардың заңды 

мүдделері туралы білімдерін 

қолданады және кәсіби 

деңгейде түсінеді; 

2) бизнесті жүргізудің 

экономикалық және әлеуметтік 

жағдайларын белгілейді және 

түсіндіреді; 

3) адам мен қоршаған ортаға 

зиянды және қауіпті 

факторлардың әсері туралы өз 

пікірін айтады 

1) қоғам мен адамды тұтас жүйе 

ретінде қабылдайды; қазіргі 

қоғамдағы рухани процестердің рөлі; 

жеке және заңды тұлғалардың 

құқықтарын қорғаудағы тараптардың 

заңды мүдделері туралы білімді 

қолданады және кәсіби тұрғыдан 

түсінеді, дәлелдерді тұжырымдайды 

және мәселелерді шешеді; 

2) кәсіпкерлік қызметтің 

экономикалық және әлеуметтік 

жағдайларын болжайды; 

3) адам мен қоршаған ортаға зиянды 

және қауіпті факторлардың әсері 

туралы ой алмасады және өз пікірін 

айтады 

2 

ОН2 

Мектеп жасындағы 

балалардың физикалық 

дамуы мен оқушылардың 

анатомиялық-

физиологиялық даму 

ерекшеліктерін бағалайды 

1) мектеп оқушыларының 

дамуының анатомиялық және 

физиологиялық ерекшеліктерін 

және күнделікті режимді 

гигиеналық бағалау әдістерін, 

оқу және тұрмыстық үй-

жайлардың гигиеналық 

нормаларын білмейді; 

1) мектеп оқушыларының 

дамуының жеке анатомиялық 

және физиологиялық 

ерекшеліктерін және күндізгі 

режимді гигиеналық бағалаудың 

жеке әдістерін, оқу және 

тұрмыстық үй-жайлардың 

гигиеналық нормаларын біледі; 

 

1) мектеп оқушыларының 

дамуының анатомиялық және 

физиологиялық ерекшеліктерін, 

күндізгі режимді гигиеналық 

бағалау әдістерін, оқу және 

тұрмыстық үй-жайлардың 

гигиеналық нормаларын біледі; 

2) мектеп оқушыларының 

физикалық дамуын бағалау 

негіздерін біледі 

1) мектеп оқушыларының дамуының 

анатомиялық және физиологиялық 

ерекшеліктерін, күндізгі режимді 

гигиеналық бағалау әдістерін, оқу 

және тұрмыстық үй-жайлардың 

гигиеналық нормаларын біледі; 

2) оқу және тұрмыстық үй-жайлардың 

күн тәртібі мен гигиеналық 

нормаларын бағалайды 

3 

ОН3 

Өзіндік дамуға жағдай 

жасайтын оқытудың 

әдістері мен тәсілдерін 

қолданады; білім беру 

мекемелеріндегі 

педагогикалық 

коллективті басқарудағы 

1) тұтас педагогикалық процесті 

ұйымдастыра алмайды, оқыту 

технологияларын меңгермеген; 

2) өзін-өзі реттеуді дамытуға 

ықпал ететін оқыту әдістері мен 

әдістерін қолданбайды; 

3) білім беру мекемесінің 

1) оқытудың жеке 

технологияларын меңгерген; 

2) өзін-өзі реттеуді дамытуға 

ықпал ететін жеке оқыту әдістері 

мен тәсілдерін қолданады; 

3) оқу орнының педагогикалық 

ұжымын басқаруда қазіргі іскери 

1) оқушылардың 

физиологиялық ерекшеліктерін 

ескере отырып, тұтас 

педагогикалық процесті 

ұйымдастырады; 

2) өзін-өзі реттеуді дамытуға 

ықпал ететін оқыту әдістері мен 

1) педагогика ғылымының қазіргі 

жетістіктері негізінде мектеп 

оқушыларының физиологиялық 

ерекшеліктерін ескере отырып, тұтас 

педагогикалық процесті 

ұйымдастырады; 

2) өзін-өзі реттеуді дамытуға ықпал 
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заманауи іскерлік қарым-

қатынастың формалаыр 

мег түрлерін қолданады; 

инклюзивті білім беру 

жағдайында БАЕҚБ 

оқушыларды 

психологиялық-

педагогикалық қолдаудың 

жеке бағдарламасын 

жасауға қатысады 

педагогикалық құрамын 

басқаруда қазіргі іскерлік 

байланыстардың түрлері мен 

нысандарын қолданбайды; 

4) инклюзивті білім беру 

процесіне қатысушылардың 

мазмұны мен қызметін білмейді; 

5) педагогикалық зерттеу 

әдістерін білмейді; 

6) мультимедиялық және 

коммуникациялық 

технологияларды қолдану 

тәсілдерін білмейді; 

7) әр түрлі әдіснамалық 

көзқарастарға сәйкес әлеуметтік 

инклюзия туралы шетелдік және 

отандық зерттеулердің 

теориялық және әдіснамалық 

мәселелерін білмейді; 

8) БАҚЕ  балалардың 

отбасыларымен өзара әрекеттесу 

дағдылары жоқ 

байланыстардың жекелеген 

түрлері мен формаларын 

қолданады; 

4) инклюзивті білім беру 

процесіне қатысушылардың 

мазмұны мен қызметін 

жартылай біледі; 

5) педагогикалық зерттеудің 

жеклеген әдістерін қолдана 

алады; 

6) жекелеген мультимедиялық 

және коммуникациялық 

технологияларды қолдана біледі; 

7) әр түрлі әдіснамалық 

көзқарастарға сәйкес әлеуметтік 

инклюзия туралы шетелдік және 

отандық зерттеулердің 

теориялық және әдіснамалық 

мәселелерін толық сипаттай 

алмайды; 

8) БАҚЕ балалардың 

отбасыларымен өзара әрекеттесу 

нысандарын таңдайды және 

жүзеге асырады 

тәсілдерін қолданады; 

3) оқу орнының педагогикалық 

ұжымын басқаруда қазіргі 

іскери байланыстардың түрлері 

мен формаларын қолданады; 

4) инклюзивті білім беру 

процесіне қатысушылардың 

мазмұны мен қызметін біледі; 

5) педагогикалық экспериментті 

ұйымдастырады және жүзеге 

асырады; 

6) оқу процесінде 

мультимедиялық және 

коммуникациялық 

технологияларды енгізу мен 

қолданудың негізгі аспектілерін 

біледі; 

7) әр түрлі әдіснамалық 

көзқарастарға сәйкес әлеуметтік 

инклюзия туралы шетелдік 

және отандық зерттеулердің 

теориялық және әдіснамалық 

мәселелерін толық сипаттайды; 

8) БАҚЕ балалардың 

отбасыларын қолдау 

бағдарламасын құрады және 

жүзеге асырады 

ететін оқыту әдістері мен әдістерін 

негіздейді, бағалайды және 

қолданады; 

3) оқу орнының педагогикалық 

ұжымын басқаруда қазіргі іскери 

байланыстардың түрлері мен 

формаларын қолданады және 

негіздейді; 

4) инклюзивті білім беру процесіне 

қатысушылардың мазмұны мен 

қызметін біледі және негздейді; 

5) педагогикалық экспериментті 

ұйымдастырады және жүзеге 

асырады; 

6) оқу процесінде мультимедиялық 

және коммуникациялық 

технологияларды енгізу мен 

қолданудың негізгі аспектілерін 

біледі және негіздейді; 

7) әр түрлі әдіснамалық тәсілдерге 

сәйкес әлеуметтік инклюзияның 

шетелдік және отандық зерттеулерге 

теориялық және әдіснамалық 

мәселелерін сипаттайды және осы 

негізде жас ерекшеліктерін ескере 

отырып, БАҚЕ адамдарды 

әлеуметтік-мәдени интеграциялаудың 

тәжірибесін негіздейді; 

8) арнайы педагогика мен 

психологияның қазіргі жетістіктері 

туралы білімді ескере отырып, БАҚЕ 

балалар отбасыларын сүйемелдеу 

бағдарламасын негіздейді, дамытады, 

ұйымдастырады және жүзеге 

асырады; 

4 

ОН4 

Жетілдірілген білімге 

сүйене отырып, зерттелген 

медициналық-

биологиялық салада білімі 

мен түсінігін көрсетеді; 

Тұқым қуалаушылықтың 

цитологиялық және 

молекулалық негіздерін 

сипаттайды; генетикалық 

есептерді шығарады, 

шежірелерді құрастырады, 

БАЕҚЕ балалардағы 

клиникалық 

бұзылыстардың 

ерекшеліктерін 

анықтайды; хромосомалық 

1) БАҚЕ балалардағы 

клиникалық бұзылулардың 

негізін құрайтын тұқым 

қуалайтын хромосомалық және 

генетикалық аурулар туралы 

ақпаратты ажыратады 

1) орталық жүйке жүйесінің 

құрылысы мен жұмыс істеу 

заңдылықтарын білмейді; 

2) БАҚЕ балалардағы 

клиникалық бұзылулардың 

негізін құрайтын тұқым 

қуалайтын хромосомалық және 

генетикалық аурулар туралы 

білмейді, тұқым 

қуалаушылықтың цитологиялық 

және молекулалық негіздері 

туралы ақпараты жоқ; 

3) хромосомалық 

абберациялардың этиологиясы, 

патогенезі, диагностикасы мен 

емі, хромосомалық абберациясы 

1) орталық жүйке жүйесінің 

құрылысы мен жұмыс істеудің 

жекелеген  заңдылықтарын 

біледі; 

2) БАҚЕ балалардағы 

клиникалық бұзылулардың 

негізін құрайтын тұқым 

қуалайтын хромосомалық және 

генетикалық аурулар туралы 

біледі, тұқым қуалаушылықтың 

цитологиялық және 

молекулалық негіздері жайлы 

жекелеген ақпараттары бар; 

3) хромосомалық 

абберациялардың этиологиясы, 

патогенезі, диагностикасы мен 

1) орталық жүйке жүйесінің 

құрылысы мен жұмыс істеудің 

жекелеген  заңдылықтарын біледі; 

2)  БАҚЕ балалардағы клиникалық 

бұзылулардың негізін құрайтын 

тұқым қуалайтын хромосомалық және 

генетикалық ауруларын сипаттайды, 

тұқым қуалаушылықтың 

цитологиялық және молекулалық 

негіздері жайлы жекелеген 

ақпараттары бар; 

3) хромосомалық абберациялардың 

этиологиясы, патогенезі, 

диагностикасы мен емі, 

хромосомалық абберациясы бар 

балалардың физикалық және 
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аберрациялардың 

этиологиясын, патогенезін 

түсіндіреді; БАЕҚЕ 

балалардағы клиникалық 

бұзылыстардың негізін 

құрайтын тұқым 

қуалайтын хромосомалық 

және гендік аурулар 

туралы ақпаратты 

жалпылайды. 

бар балалардың физикалық және 

психикалық дамуының 

ерекшеліктері туралы ақпараты 

жоқ; 

4) мидың жергілікті 

зақымдануларындағы танымдық 

бұзылыстардың 

психофизиологиясының 

нозологиялық формаларын 

білмейді, балалардың 

психикалық процестеріне, 

зейіннің, сөйлеудің, есте 

сақтаудың, ойлаудың және 

зерттеу әрекетінің дамуына 

әсерін сипаттайды 

 

 

емі, хромосомалық абберациясы 

бар балалардың физикалық 

және психикалық дамуының 

ерекшеліктері туралы ақпараты 

бар; 

4) мидың жергілікті 

зақымдануларындағы 

танымдық бұзылыстардың 

психофизиологиясының 

нозологиялық формаларын 

біледі, балалардың психикалық 

процестеріне, зейіннің, 

сөйлеудің, есте сақтаудың, 

ойлаудың және зерттеу 

әрекетінің дамуына әсерін 

сипаттайды; 

5) психикалық және физикалық 

бұзылулары бар адамдардың 

психикалық дамуының жеке 

ерекшеліктерін сипаттайды, 

психологиялық 

сипаттамалардың өзіндік 

ерекшеліктерін біледі 

психикалық дамуының ерекшеліктері 

туралы толық ақпараты бар; 

4) мидың жергілікті 

зақымдануларындағы танымдық 

бұзылыстардың 

психофизиологиясының 

нозологиялық формаларын біледі, 

балалардың психикалық 

процестеріне, зейіннің, сөйлеудің, 

есте сақтаудың, ойлаудың және 

зерттеу әрекетінің дамуына әсерін 

сипаттайды; 

5) психикалық және физикалық 

бұзылулары бар адамдардың 

психикалық дамуының жеке 

ерекшеліктерін сипаттайды, 

психологиялық сипаттамалардың 

өзіндік ерекшеліктерін біледі 

5 

ОН5 

Есту, көру, сөйлеу 

мүшелерінің құрылысы 

мен қызметінің 

анатомиялық-

физиологиялық 

заңдылықтарының 

ерекшеліктерін талдайды; 

есту, көру, сөйлеу 

мүшелерінің 

патологиясының 

этиологиясын, 

патогенезін, топтастыруын 

ажыратады; есту, көру, 

сөйлеу мүшелерінің 

патологиясын анықтау 

үшін негізгі 

диагностикалық іс-

шараларды қолданады; 

есту, көру, сөйлеу 

мүшелерінің 

бұзылыстарын түзету мен 

толықтырудың 

техникалық құралдарын 

меңгереді; сенсорлық 

жүйелер бұзылыстарының 

алдын алу амалдарын 

тандайды 

1) сенсорлық жүйелердің 

құрылысы мен жұмысының 

анатомиялық және 

физиологиялық 

ерекшеліктерінің 

заңдылықтарын, сенсорлық 

бұзылыстардың этиологиясы 

мен патогенезін білмейді; 

2) жүйке жүйесінің 

құрылымдық және 

функционалдық 

сипаттамаларын, жоғары 

психикалық функциялардың 

дамуы туралы білмейді, есту, 

көру, сезіну анализаторларының 

сенсорлық және гностикалық 

функцияларын ажыратпайды; 

3) мидың локальды 

зақымдануындағы танымдық 

бұзылыстар 

психофизиологиясының 

нозологиялық формаларын 

білмейді, балалардың 

психикалық процестерінің, 

зейін, сөйлеу, есте сақтау, 

ойлаудың және танымдық 

қызметінің дамуына әсерін 

сипаттайды; 

1) мектеп оқушылары дамуының 

жеке анатомиялық және 

физиологиялық ерекшеліктерін 

біледі; 

2) есту, көру, сөйлеу 

мүшелерінің жеке 

патологияларын сипаттайды, 

есту, көру, сөйлеу мүшелерінің 

бұзылыстарын түзетудің және 

қалпына келтірудің техникалық 

құралдары туралы, сенсорлық 

жүйелер бұзылыстарының 

алдын-алу әдістері туралы 

түсініктері бар; 

3) сенсорлық жүйелердің 

құрылысы мен жұмысының 

анатомиялық және 

физиологиялық 

ерекшеліктерінің 

заңдылықтарын, сенсорлық 

бұзылыстардың этиологиясы 

мен патогенезін біледі; 

4) жүйке жүйесінің құрылымдық 

және функционалдық 

сипаттамаларын, жоғары 

психикалық функциялардың 

дамуы туралы жекелеген 

түсініктері бар, есту, көру, сезіну 

1) мектеп оқушылары 

дамуының жеке анатомиялық 

және физиологиялық 

ерекшеліктерін біледі; 

2) есту, көру, сөйлеу 

мүшелерінің жеке 

патологияларын сипаттайды, 

есту, көру, сөйлеу мүшелерінің 

бұзылыстарын түзетудің және 

қалпына келтірудің техникалық 

құралдары туралы, сенсорлық 

жүйелер бұзылыстарының 

алдын-алу әдістері туралы 

түсініктері бар; 

3) сенсорлық жүйелердің 

құрылысы мен жұмысының 

анатомиялық және 

физиологиялық 

ерекшеліктерінің 

заңдылықтарын, сенсорлық 

бұзылыстардың этиологиясы 

мен патогенезін біледі; 

4) жүйке жүйесінің 

құрылымдық және 

функционалдық 

сипаттамаларын, жоғары 

психикалық функциялардың 

дамуы туралы түсініктері бар, 

1) мектеп оқушылары дамуының жеке 

анатомиялық және физиологиялық 

ерекшеліктерін біледі және 

физикалық дамуын бағалайды; 

2) есту, көру, сөйлеу мүшелерінің 

патологиясын талдайды және 

жіктейді, есту, көру, сөйлеу 

мүшелерінің бұзылыстарының 

этиологиясы мен патогенезі туралы 

білім негізінде есту, көру, сөйлеу 

мүшелерінің бұзылыстарын түзетудің 

және орнын толтырудың техникалық 

құралдарын қолданады, сенсорлық 

жүйелер бұзылыстарының алдын алу 

әдістерін таңдайды; 

3) сенсорлық жүйелердің құрылысы 

мен жұмысының анатомиялық және 

физиологиялық ерекшеліктерінің 

заңдылықтарын, сенсорлық 

бұзылыстардың этиологиясы мен 

патогенезін біледі және соның 

негізінде жіктеу жасайды; 

4) жүйке жүйесінің құрылымдық 

және функционалдық 

сипаттамаларын, жоғары психикалық 

функциялардың дамуы туралы 

түсініктері бар, есту, көру, сезіну 

анализаторларының сенсорлық және 
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4) ерте жас кезеңдеріндегі 

сөйлеу дамуының 

заңдылықтарын білмейді, 

сөйлеу бұзылыстарын жан-

жақты диагностикалау, түзету 

және алдын-алу технологиялары 

мен әдістерін білмейді; 

5) негізгі нейро-психологиялық 

заңдылықтар мен даму 

процестерін психологиялық-

педагогикалық қолдаудың 

сипаттамаларын, БАҚЕ 

балалардағы негізгі сөйлеу 

бұзылыстарын, сөйлеу қабілеті 

бұзылған балаларды 

нейропсихологиялық қолдау 

әдістері мен тәсілдерін білмейді; 

6) психикалық және физикалық 

бұзылулары бар балалардың 

психикалық дамуының өзіндік 

ерекшеліктерін білмейді, 

психологиялық сипаттамаларын 

білмейді; 

7) сөйлеу аппараттарының 

құрылымын және сөйлеу 

бұзылыстарының анатомиялық 

және физиологиялық негіздерін 

білмейді, сөйлеу 

бұзылыстарының түрлерін 

сипаттамайды және танымайды; 

8) психикалық және 

психофизиологиялық дамудың 

жалпы, ерекше заңдылықтары 

мен жеке сипаттамаларын, даму 

бұзылыстарын диагностикалау 

мен түзетудің әдістері мен 

тәсілдерін білмейді; 

9) балалардың тілдік даму 

деңгейлерін ажыратпайды және 

кемістіктерді түзетудің жеке 

әдістерін меңгермеген; 

10) сөйлеу бұзылыстарын 

диагностикалау мен түзетудің 

әдістері мен тәсілдерін білмейді 

 

 

 

анализаторларының сенсорлық 

және гностикалық 

функцияларын ажыратпайды; 

5) мидың локальды 

зақымдануындағы танымдық 

бұзылыстар 

психофизиологиясының 

нозологиялық формаларын 

білмейді, балалардың 

психикалық процестерінің, 

зейін, сөйлеу, есте сақтау, 

ойлаудың және танымдық 

қызметінің дамуына әсерін 

сипаттайды; 

6) ерте жаста сөйлеу дамуының 

кейбір заңдылықтарын 

сипаттайды, сөйлеу 

бұзылыстарын диагностикалау, 

түзету және алдын-алудың 

белгілі технологиялары мен 

әдістерін біледі; 

7) даму процестерін 

психологиялық-педагогикалық 

қолдаудың жеке нейро-

психологиялық заңдылықтарын 

сипаттайды, БАҚЕ балалардағы 

жеке сөйлеу бұзылыстарын, 

сөйлеу бұзылыстары бар 

балаларды нейропсихологиялық 

қолдау техникасы мен әдістерін 

біледі; 

8) психикалық және физикалық 

бұзылулары бар балалардың 

психикалық дамуының кейбір 

өзіндік ерекшеліктерін біледі, 

психологиялық сипаттамаларды 

біледі; 

9) сөйлеу аппараттарының 

құрылымын және сөйлеу 

бұзылыстарының кейбір 

анатомиялық және 

физиологиялық негіздерін 

біледі, сөйлеу бұзылыстарының 

түрлерін сипаттайды; 

10) психикалық және 

психофизиологиялық дамудың 

кейбір жалпы, ерекше 

заңдылықтары мен жеке 

сипаттамаларын, даму 

бұзылыстарын диагностикалау 

мен түзетудің кейбір әдістері 

есту, көру, сезіну 

анализаторларының сенсорлық 

және гностикалық 

функцияларын ажыратады; 

5) мидың локальды 

зақымдануындағы танымдық 

бұзылыстар 

психофизиологиясының 

нозологиялық формаларын 

білмейді, балалардың 

психикалық процестерінің, 

зейін, сөйлеу, есте сақтау, 

ойлаудың және танымдық 

қызметінің дамуына әсерін 

сипаттайды және салыстырады; 

6) ерте жаста сөйлеу дамуының 

заңдылықтарын сипаттайды, 

сөйлеу бұзылыстарын 

диагностикалау, түзету және 

алдын-алудың белгілі 

технологиялары мен әдістерін 

біледі; 

7) даму процестерін 

психологиялық-педагогикалық 

қолдаудың іргелі нейро-

психологиялық заңдылықтары 

мен сипаттамаларын біледі, 

БАҚЕ балалардағы негізгі 

сөйлеу бұзылыстарын 

салыстырады, онтогенезді 

алмастыру әдісін сипаттайды 

және қолданады, сөйлеу 

қабілеті бұзылған балаларды 

нейропсихологиялық қолдау 

бағдарламасын ұйымдастырады 

және жүзеге асырады; 

8) психикалық және физикалық 

бұзылулары бар балалардың 

психикалық дамуының кейбір 

өзіндік ерекшеліктерін біледі, 

психологиялық сипаттамаларды 

біледі және мінездемемен 

сәйкестендіреді; 

9) сөйлеу аппараттарының 

құрылымын және сөйлеу 

бұзылыстарының анатомиялық 

және физиологиялық негіздерін 

біледі, сөйлеу бұзылыстарының 

түрлерін таниды және 

сипаттайды; 

10) психикалық және 

гностикалық функцияларын 

ажыратады және сипаттайды; 

5) мидың локальды зақымдануындағы 

танымдық бұзылыстар 

психофизиологиясының 

нозологиялық формаларын білмейді, 

балалардың психикалық 

процестерінің, зейін, сөйлеу, есте 

сақтау, ойлаудың және танымдық 

қызметінің дамуына әсерін 

сипаттайды және салыстырады; 

6) ерте жаста сөйлеу дамуының 

кейбір заңдылықтарын сипаттайды, 

сөйлеу бұзылыстарын 

диагностикалау, түзету және алдын-

алудың белгілі технологиялары мен 

әдістерін біледі, талдайды және 

салыстырады; 

7) даму процестерін психологиялық-

педагогикалық қолдаудың іргелі 

нейро-психологиялық заңдылықтары 

мен сипаттамаларын біледі, БАҚЕ 

балалардағы негізгі сөйлеу 

бұзылыстарын салыстырады, 

онтогенезді алмастыру әдісін 

сипаттайды және қолданады, сөйлеу 

қабілеті бұзылған балаларды 

нейропсихологиялық қолдау 

бағдарламасын ұйымдастырады және 

жүзеге асырады; 

8) психикалық және физикалық 

бұзылулары бар балалардың 

психикалық дамуының кейбір өзіндік 

ерекшеліктерін біледі, психологиялық 

сипаттамаларды талдайды және 

құрастырады; 

9) сөйлеу аппараттарының 

құрылымын және сөйлеу 

бұзылыстарының анатомиялық және 

физиологиялық негіздерін біледі, 

сөйлеу бұзылыстарының түрлерін 

талдайды және түсіндіреді; 

10) психикалық және 

психофизиологиялық дамудың 

жалпы, ерекше заңдылықтары мен 

жеке ерекшеліктерін сипаттайды 

және саралайды, даму бұзылыстарын 

диагностикалау мен түзету әдістері 

мен тәсілдерін талдайды және 

жіктейді; 

11) балалардың тілдік даму 
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мен тәсілдерін біледі; 

11) балалардың тілдік даму 

деңгейлерін ажыратады және 

кемістіктерді түзетудің жеке 

әдістерін меңгерген; 

12) сөйлеу бұзылыстарын 

диагностикалау мен түзетудің 

әдістері мен тәсілдерін біледі  

психофизиологиялық дамудың 

жалпы, ерекше заңдылықтары 

мен жеке ерекшеліктерін 

сипаттайды және саралайды, 

даму бұзылыстарын 

диагностикалау мен түзету 

әдістері мен тәсілдерін 

сипаттайды; 

11) балалардың тілдік даму 

деңгейлерін ажыратады және 

кемістіктерді түзетудің жеке 

әдістерін тайдай біледі; 

12) сөйлеу бұзылыстарын 

диагностикалау мен түзетудің 

әдістері мен тәсілдерін 

даярлайды және түзетуді 

жұмысын ұйымдастырады 

деңгейлерін сипаттайды және 

кемістіктерді түзетудің 

бағдарламасын құрастырады; 

12) балалардың сөйлеуі тілін 

дамытудың заманауи 

тұжырымдамалары негізінде сөйлеу 

бұзылыстарын негіздейді, бағалайды, 

түзету жұмысын ұйымдастырады 

және жүргізеді 

6 

ОН6 

Орталық жүйке жүйесінің 

құрылысының 

ерекшеліктерін 

анықтайды; А.Р. Лурия 

тұжырымдамасын 

түсіндіру кезінде 

фактілерді, 

құбылыстарды, 

теорияларды және 

олардың арасындағы 

күрделі қатынастардағы 

білім мен түсініктерді 

қолданады; жүйке жүйесі 

ауруларының 

этиологиясын, патогенезін 

және клиникалық 

көріністерін ажыратады; 

практикалық іс-әрекетінде 

неврологиялық 

бұзылыстарды анықтау 

мен түзету әдістерін 

қолдана алады. 

1) орталық жүйке жүйесінің 

құрылымын  және А.Р. 

Лурияның тұжырымдамасын 

білмейді, жүйке жүйесі 

ауруларының этиологиясы, 

патогенезі мен клиникалық 

көріністерін ажыратпайды; 

2) тұқым қуалайтын 

хромосомалық және 

генетикалық аурулардың 

этиологиясы, патогенезі және 

клиникалық көрінісі туралы 

білмейді; 

3) хромосомалық абберациясы 

бар балалардың физикалық және 

психикалық дамуының 

ерекшеліктері, хромосомалық 

абберацияның этиологиясы, 

патогенезі, диагностикасы және 

емі туралы білмейді 

 

 

1) орталық жүйке жүйесінің 

құрылымын  және А.Р. 

Лурияның тұжырымдамасын 

білмейді жартылай біледі, жүйке 

жүйесі ауруларының 

этиологиясы, патогенезі мен 

клиникалық көріністерін 

ажыратады; 

2) кейбір тұқым қуалайтын 

хромосомалық және 

генетикалық аурулардың 

этиологиясы, патогенезі және 

клиникалық көрінісі туралы 

біледі; 

3) хромосомалық абберациясы 

бар балалардың физикалық және 

психикалық дамуының кейбір 

ерекшеліктері, хромосомалық 

абберацияның этиологиясы, 

патогенезі, диагностикасы және 

емі туралы біледі 

 

 

1)  орталық жүйке жүйесінің 

құрылымын  және А.Р. 

Лурияның тұжырымдамасын 

біледі, жүйке жүйесі 

ауруларының этиологиясы, 

патогенезі мен клиникалық 

көріністерін ажыратады; 

2) этиология, патогенез және 

клиникалық көріністердің 

сипаттамасына сәйкес тұқым 

қуалайтын хромосомалық және 

генетикалық ауруларды 

анықтайды; 

3) хромосомалық 

абберациялардың этиологиясы, 

патогенезі, диагностикасы және 

емі туралы мәліметтер негізінде 

хромосомалық абберациясы бар 

балалардың физикалық және 

психикалық даму 

заңдылықтарын салыстыра 

біледі 

1) ) орталық жүйке жүйесінің 

құрылымын  және А.Р. Лурияның 

тұжырымдамасын талдайды, жүйке 

жүйесі ауруларының этиологиясы, 

патогенезі мен клиникалық 

көріністерін толық ажыратады; 

2) БАҚЕ  балалардағы клиникалық 

бұзылулардың негізін құрайтын 

тұқым қуалайтын хромосомалық және 

генетикалық аурулардың 

этиологиясын, патогенезін және 

клиникалық көріністерін 

салыстырады; 

3) генетика мен медицинаның қазіргі 

жетістіктеріне сүйене отырып, 

хромосомалық абберациялардың 

этиологиясын, патогенезін, 

диагностикасын және емделуін 

салыстырады, жинақтайды және 

жіктейді, хромосомалық ауытқуы бар 

балалардың физикалық және 

психикалық даму заңдылықтарын 

талдайды және болжайды 

7 

ОН7 

БАЕҚЕ балалардың 

сөйлеу тілінің 

бұзылыстарын 

диагностикалау мен 

түзетудің 

нейропсихологиялық 

негіздерін сипаттайды; 

БАЕҚЕ балалардағы 

негізгі сөйлеу тілінің 

бұзылыстарын 

топтастырады; балалық 

1) есту, көру, сөйлеу 

органдарының құрылымы мен 

қызметінің анатомиялық және 

физиологиялық ерекшеліктерін 

білмейді, есту, көру, сөйлеу 

қабілеттерін диагностикалау, 

ауытқуларды түзету және алдын 

алу әдістерін білмейді; 

2) сенсорлық жүйелер 

патологиясының этиологиясын, 

патогенезін, жіктелуін 

1) есту, көру, сөйлеу 

органдарының құрылымы мен 

қызметінің кейбір анатомиялық 

және физиологиялық 

ерекшеліктерін біледі, есту, 

көру, сөйлеу қабілеттерін 

диагностикалау, ауытқуларды 

түзету және алдын алудың 

кейбір әдістерін біледі; 

2) кейбір сенсорлық жүйелер 

патологиясының этиологиясын, 

1) есту, көру, сөйлеу 

органдарының құрылымы мен 

қызметінің анатомиялық және 

физиологиялық ерекшеліктерін 

біледі, есту, көру, сөйлеу 

қабілеттерін диагностикалау, 

ауытқуларды түзету және алдын 

алудың әдістерін біледі; 

2) сенсорлық жүйелер 

патологиясының этиологиясын, 

патогенезін, жіктелуін 

1) есту, көру, сөйлеу органдарының 

құрылымы мен қызметінің кейбір 

анатомиялық және физиологиялық 

ерекшеліктерін талдайды, есту, көру, 

сөйлеу қабілеттерін диагностикалау, 

ауытқуларды түзету және алдын 

алудың кейбір әдістерін қолданады; 

2) сенсорлық жүйелер 

патологиясының этиологиясын, 

патогенезін, жіктелуін талдайды, 

сенсорлық жүйенің бұзылыстарын 
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жастағы сөйлеу тілінің 

бұзылыстарын кешенді 

нейропсихологиялық 

диагностикалау мен түзету 

әдістерін қолданады; 

БАЕҚЕ балалардағы 

сөйлеу тілінің 

бұзылыстарын алдын алу 

шараларын ұсынады 

ажыратпайды, сенсорлық 

жүйенің бұзылыстарын 

диагностикалау, алдын-

алудың,түзетудің және орнын 

толтырудың техникалық 

құралдарын білмейді; 

3) жүйке жүйесінің 

құрылымдық және 

функционалдық 

сипаттамаларын, әсіресе 

балалық шақта жоғары 

психикалық функциялардың 

дамуын білмейді, 

нейродиагностика әдістерін 

білмейді; 

4) психофизикалық 

бұзылулардың нозологиялық 

формаларын, олардың балалық 

шақтағы этиологиясы мен 

патогенезін, балалардың 

психофизикалық дамуының 

негіздерін білмейді; 

5) сөйлеуді дамыту теориясын 

және нейропсихологиялық 

диагностиканың әдіснамалық 

негіздерін білмейді, сөйлеу 

бұзылыстарын кешенді 

диагностикалау, түзету және 

алдын-алу технологиялары, 

әдістері мен тәсілдерін білмейді; 

6) БАҚЕ балалардағы сөйлеу 

бұзылыстарын диагностикалау 

мен түзетудің 

нейропсихологиялық негіздерін 

білмейді, кешенді 

нейропсихологиялық 

диагностика, түзету және сөйлеу 

бұзылыстарының алдын алу 

әдістерін білмейді 

патогенезін, жіктелуін 

ажыратады, сенсорлық жүйенің 

бұзылыстарын диагностикалау, 

алдын-алудың,түзетудің және 

орнын толтырудың техникалық 

құралдарын біледі; 

3) ішінара жүйке жүйесінің 

құрылымдық-функционалдық 

сипаттамаларын, балалық шақта 

жоғары психикалық 

функциялардың дамуының жеке 

ерекшеліктерін сипаттайды, 

нейродиагностиканың жеке 

әдістері туралы түсініктері бар; 

4) психофизикалық 

бұзылулардың кейбір 

нозологиялық формаларын, 

олардың балалық шақтағы 

этиологиясы мен патогенезін, 

балалардың психофизикалық 

дамуының негіздерін біледі; 

5) сөйлеуді дамыту теориясы 

және нейропсихологиялық 

диагностиканың кейбір 

әдіснамалық негіздерін біледі, 

сөйлеу бұзылыстарын кешенді 

диагностикалау, түзету және 

алдын-алу технологиялары, 

әдістері мен тәсілдерін біледі; 

6) БАҚЕ балалардағы кейбір 

сөйлеу бұзылыстарын 

диагностикалау мен түзетудің 

нейропсихологиялық негіздерін 

біледі, кешенді 

нейропсихологиялық 

диагностика, түзету және сөйлеу 

бұзылыстарының алдын алу 

әдістері туралы түсінігі бар 

ажыратады, сенсорлық жүйенің 

бұзылыстарын диагностикалау, 

алдын-алудың,түзетудің және 

орнын толтырудың техникалық 

құралдарын біледі; 

3) жүйке жүйесінің 

құрылымдық-функционалдық 

сипаттамаларын, балалық шақта 

жоғары психикалық 

функциялардың дамуының жеке 

ерекшеліктерін сипаттайды, 

нейродиагностиканың әдістерін 

қолданады; 

4) психофизикалық 

бұзылулардың нозологиялық 

формаларын, олардың балалық 

шақтағы этиологиясы мен 

патогенезін, балалардың 

психофизикалық дамуының 

негіздерін сипаттайды; 

5) сөйлеуді дамыту теориясы 

және нейропсихологиялық 

диагностиканың әдіснамалық 

негіздерін біледі, сөйлеу 

бұзылыстарын кешенді 

диагностикалау, түзету және 

алдын-алу технологиялары, 

әдістері мен тәсілдерін 

меңгерген; 

6) БАҚЕ балалардағы кейбір 

сөйлеу бұзылыстарын 

диагностикалау мен түзетудің 

нейропсихологиялық негіздерін 

сипаттайды, кешенді 

нейропсихологиялық 

диагностика, түзету және 

сөйлеу бұзылыстарының алдын 

алу әдістерін меңгерген 

диагностикалау, алдын-

алудың,түзетудің және орнын 

толтырудың техникалық құралдарын 

қолданады; 

3) ішінара жүйке жүйесінің 

құрылымдық-функционалдық 

сипаттамаларын, балалық шақта 

жоғары психикалық функциялардың 

дамуының жеке ерекшеліктерін 

талдайды, нейродиагностиканың 

әдістерін меңгерген; 

4) психофизикалық бұзылулардың 

нозологиялық формаларын, олардың 

балалық шақтағы этиологиясы мен 

патогенезін, балалардың 

психофизикалық дамуының 

негіздерін талдайды және 

қорытындылайды; 

5) сөйлеу дамуының теориясын 

сипаттайды және талдайды, осы 

негізде нейропсихологиялық 

диагностиканың әдіснамалық 

негіздерін анықтайды, жас 

ерекшеліктері мен жеке 

ерекшеліктерін талдау негізінде 

сөйлеу бұзылыстарын кешенді 

диагностикалау, түзету және алдын-

алу технологияларын, әдістері мен 

тәсілдерін таңдайды және қолданады; 

6) БАҚЕ балалардағы кейбір сөйлеу 

бұзылыстарын диагностикалау мен 

түзетудің нейропсихологиялық 

негіздерін біледі, соның негізінде 

кешенді нейропсихологиялық 

диагностика, түзету және сөйлеу 

бұзылыстарының алдын алу әдістерін 

қолданады 

8 

ОН8 

Психологиялық-

педагогикалық мінездеме 

негізінде атипикалық 

дамудың категорияларын 

ескере отырып, 

қорытынды жасау үшін 

ақпарат жинайды және 

түсіндіреді; БАЕҚЕ 

жандардың тіршілік 

етуінің сапасын жақсарту 

бойынша мақсатталған 

көмектін стратегиясын 

1) атиптік дамудың 

категорияларын білмейді; 

2) БАҚЕ балаларды 

психологиялық қолдаудың 

стратегиялары мен формаларын 

білмейді; 

3) психологиялық-

педагогикалық тексеруді 

жоспарлау алгоритмін білмейді,  

психологиялық-педагогикалық 

сараптама әдістерін 

меңгермеген және оның 

1) атиптік дамудың 

категорияларын таниды; 

2) БАҚЕ балаларды 

психологиялық қолдаудың 

кейбір стратегиялары мен 

формаларын таңдап, орындай 

біледі; 

3) психологиялық-

педагогикалық тексеруді 

жоспарлау алгоритмін жартылай 

біледі,  психологиялық-

педагогикалық сараптама 

1) атиптік дамудың 

категорияларын сипаттайды; 

2) БАҚЕ балаларды 

психологиялық қолдауды 

жоспарлайды және жүзеге 

асырады; 

3) психологиялық-

педагогикалық тексеруді 

ұйымдастырады, БАҚЕ 

балалардың жас ерекшеліктерін 

және типологиялық 

ерекшеліктерін ескере отырып, 

1) психологиялық-педагогикалық 

мінездемелер негізінде атиптік 

дамудың категорияларын сипаттайды; 

2) қазіргі даму тұжырымдамаларына 

сүйене отырып, БАҚЕ балаларға 

психологиялық қолдау жұмысын 

негіздейді, жоспарлайды, бағалайды 

және ұйымдастырады; 

3) психологиялық-педагогикалық 

тексеруді ұйымдастырады, БАҚЕ 

балалардың жас ерекшеліктерін және 

типологиялық ерекшеліктерін ескере 
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құрастырады; 

психологиялық-

педагогикалық сараптама 

нәтижелері мен 

әлеуметтік, этикалық және 

ғылыми ойларды ескере 

отырып, түзету-

дамытушылық 

жұмыстардың 

жоспарларын талдайды 

нәтижелерін өңдеуді білмейді; 

4) БАҚЕ балаларға 

психологиялық қолдауды 

жоспарлау және ұйымдастыру 

алгоритмін сипаттамай білмейді, 

арнайы және инклюзивті білім 

беру ұйымдарында 

психологиялық қызметтің 

құрылымына, мазмұны мен 

ұйымдастырылуына қойылатын 

талаптарды білмейді; 

5) түзету жұмыстарын 

жоспарлай және ұйымдастыра 

алмайды 

әдістерін және оның 

нәтижелерін өңдеуді біледі; 

4) БАҚЕ балаларға 

психологиялық қолдауды 

жоспарлау және 

ұйымдастырудың алгоритмін 

жартылай сипаттайды, 

арнайы және инклюзивті білім 

беру ұйымдарында 

психологиялық қызметтің 

құрылымына, мазмұны мен 

ұйымдастырылуына қойылатын 

талаптарды біледі; 

5) психологиялық-

педагогикалық сипаттамалары 

негізінде мұғалімнің 

жетекшілігімен түзету және 

дамыту жұмыстарын 

ұйымдастырады 

тексеру әдістерін таңдайды, 

оның нәтижелерін өңдейді және 

талдайды; 

4) БАҚЕ балаларға 

психологиялық қолдау 

ұйымдастырады 

арнайы және инклюзивті білім 

беру ұйымдарында 

психологиялық қызметтің 

құрылымына, мазмұны мен 

ұйымдастырылуына қойылатын 

талаптарды сипаттайды; 

5) психологиялық-

педагогикалық сипаттамалары 

негізінде мұғалімнің 

жетекшілігімен түзету және 

дамыту жұмыстарын 

ұйымдастырады  

отырып, тексеру әдістерін таңдайды, 

оның нәтижелерін негіздейді және 

талдайды; 

4) арнайы психологияның қазіргі 

жетістіктеріне сүйене отырып, 

арнайы және инклюзивті білім беру 

ұйымдарында БАҚЕ балаларға 

психологиялық қолдауды негіздейді, 

жоспарлайды, бағалайды және 

ұйымдастырады; 

5) психологиялық-педагогикалық 

сипаттамалары негізінде мұғалімнің 

жетекшілігімен түзету және дамыту 

жұмыстарын ұйымдастырады 

9 

ОН9 

Арнайы білім беру 

саласындағы ғылыми 

зерттеу әдістерін біледі; 

оқу іс-әрекетін 

критериалды бағалауды 

негіздейді; 

экспериманталдық зерттеу 

нәтижелерін анықтайды;  

ғылыми мәтіндерді 

жазудың оқыту жүйесі 

ретіндегі академиялық 

жазудың ерекшеліктерін 

біледі 

1) педагогикалық зерттеу 

әдістерін білмейді; 

2) білім беру мониторингін оқу 

үрдісіндегі инновациялық 

технология ретінде 

ұйымдастыра алмайды, 

инновациямен, білім беру 

мониторингінің 

технологиясымен байланысты 

негізгі ұғымдарды білмейді; 

3) білім беру мониторингінің 

технологиясын меңгермеген, 

білім беру мониторингінің 

технологиясымен байланысты 

ұғымдарды білмейді; 

4) стрессті басқарудың негізгі 

ұғымдарын білмейді, АСБ бар 

балалармен жұмыс кезінде 

стресс факторларын 

диагностикалау мен басқарудың 

әдістері мен тәсілдерін білмейді; 

5) қолданбалы мінез-құлық 

анализін меңгермеген 

1) педагогикалық зерттеудің 

кейбір әдістерін қолданады; 

2) инновацияға, білім беру 

мониторингінің технологиясына 

қатысты жеке ұғымдарды 

сипаттайды; 

3) оқу әрекетін бағалау 

критерийлерімен таныстырады 

және білім беру мониторингінің 

технологиясымен байланысты 

жеке ұғымдарды сипаттайды; 

4) стрессті басқарудың кейбір 

негізгі ұғымдарын біледі, АСБ 

бар балалармен жұмыс кезінде 

стресс факторларын 

диагностикалау мен басқарудың 

әдістері мен тәсілдерін 

меңгерген; 

5) қолданбалы мінез-құлық 

талдауына қатысты жеке 

ұғымдарды сипаттайды, жеке 

әдістерін меңгерген 

1) педагогикалық зерттеулер 

жүргізеді, оқытушының 

жетекшілігімен нәтижелерін 

талдайды; 

2) білім беру мониторингін оқу 

процесінде инновациялық 

технология ретінде 

ұйымдастырады және енгізеді; 

3) оқу әрекетін бағалау 

өлшемдерін ұйымдастырады 

және жүзеге асырады; 

4) АСБ бар балалармен жұмыс 

жасау кезінде стресс 

факторларын диагностикалау 

әдістерін біледі, АСБ бар 

балалармен жұмыс жасауда 

күйзеліс жағдайынан шығудың 

негізгі әдістерін меңгерген; 

5) АСБ бар балаларға 

қолданбалы мінез-құлық 

талдауының жеке әдістерін 

қолдана отырып, инклюзивті 

ортада білім беруді 

жоспарлайды және 

ұйымдастырады 

1) педагогикалық зерттеулерді 

жоспарлайды, жүргізеді және 

нәтижелерін талдайды; 

2) білім беру процесінде 

инновациялық технология ретінде 

білім мониторингін негіздейді, 

бағалайды және енгізеді; 

3) оқу әрекетін бағалау өлшемдерін 

әзірлейді, негіздейді және қайта 

қарайды; 

4) АСБ бар балалармен жұмыс жасау 

кезінде стресс факторларын 

диагностикалайды және талдайды, 

АСБ бар балалармен жұмыс кезінде 

стресс жағдайын болжайды және 

басқарады; 

5) арнайы педагогика мен 

психологияның нақты жетістіктері 

негізінде инклюзивті білім беру 

жағдайында AСБ бар балаларды 

оқыту процесін негіздейді, 

жоспарлайды, бағалайды және 

ұйымдастырады, қолданбалы мінез-

құлық талдау әдістерін қолдана 

отырып, мінез-құлық терапиясын 

жүзеге асырады. 

10 Softskills 

ОН10 

Оқыту барысында IT-

технологияларды жүйелі 

қолдану жұмыстарын 

ұйымдастырады 

1) оқу процесіне IT 

технологияларды енгізбейді; 

2) педагогикалық процесте жеке 

интерактивті оқу құралдарын 

қолдану дағдысына ие емес 

1) сабақта жеке ІТ 

технологияларын қолданады; 

2) педагогикалық процесте 

кейбір интерактивті оқу 

құралдарын қолдану дағдысы 

бар 

1) оқу процесін ІТ 

технологияларды қолдана 

отырып ұйымдастырады; 

2) педагогикалық процесте 

интерактивті оқу құралдарын 

енгізеді және қолданады 

1) педагогиканың қазіргі 

жетістіктеріне сүйене отырып, ІТ 

технологияларды қолданады, оқу 

процесін негіздейді, бағалайды және 

ұтымды ұйымдастырады; 

2) педагогикалық процесте 



35 
 

интерактивті оқу құралдарын 

қолдануды негіздейді, бағалайды, 

ұйымдастырады  

11 

ОН11 

БАЕҚБ балаларды 

қоршаған ортамен танысу, 

еңбек іс-әрекеті, бейнелеу 

өнері, орыс тілі мен 

әдебиеті пәндік 

салаларында оқытуды 

ұйымдастыру, жоспарлау 

және әзірлеуде оқу-

тәжірибелік және кәсіби 

мәселелерді шешу үшін 

теориялық және 

практикалық білімді 

қолданады 

1) БАҚЕ балаларды қазақ тіліне 

оқытудың әдіс-тәсілдерін 

білмейді; 

2) БАҚЕ балаларды сурет салуға 

үйрету әдістері мен 

технологияларын білмейді; 

3) БАҚЕ балаларды қол еңбегіне 

оқытудың принциптерін, 

әдістері мен тәсілдерін білмейді; 

4) «Айналадағы әлем» пәнін 

ұйымдастыру мен оқыту 

бойынша әдіс-тәсілдерді 

білмейді  

1) БАҚЕ балаларды қазақ тіліне 

оқытудың жеке әдіс-тәсілдерін 

біледі және оқытуды 

ұйымдастырумен байланысты 

жеке түсініктерді сипаттайды; 

2) БАҚЕ балаларды сурет салуға 

үйретудің кейбір әдістері мен 

технологияларын біледі; 

3) БАҚЕ балаларды қол еңбегіне 

оқытудың принциптерін, кейбір 

әдістері мен тәсілдерін біледі; 

4) «Айналадағы әлем» пәнін 

ұйымдастыру мен оқыту 

бойынша белгілі бір әдіс-

тәсілдерді біледі  

1) БАҚЕ балаларды қазақ тіліне 

оқытудың жеке бағдарламасын 

құру алгоритмін біледі және 

қолданады; 

2) БАҚЕ балаларды сурет 

салуға үйретудің жеке оқыту 

бағдарламасын жасайды және 

жүзеге асырады;  

3) БАҚЕ балаларды қол 

еңбегіне оқытудың жеке 

ыңғайын таңдайды, жеке 

бағдарламаны құрады және 

жүзеге асырады; 

4) «Айналадағы әлем» пәнін 

ұйымдастыру мен оқыту 

бойынша жеке бағдарламаны 

құрады және жүзеге асырады; 

 

1) БАҚЕ балаларды қазақ тіліне 

оқытуда олардың жас ерекшеліктерін, 

типологиялық және жеке 

ерекшеліктерін ескере отырып, 

оқытуға арналған жеке білім беру 

бағытын негіздейді, бағалайды, 

жоспарлайды және жасайды; 

2) БАҚЕ балаларды сурет салуға 

үйретудің жеке бағытын негіздейді, 

бағалайды, жоспарлайды және 

жасайды; 

3) БАҚЕ балаларды қол еңбегіне 

оқытудың жеке бағытын негіздейді, 

бағалайды, жоспарлайды және 

жасайды; 

4) «Айналадағы әлем» пәні бойынша 

БАҚЕ оқушылардың жас ерекшелігін 

және жеке ерекшеліктерін ескере 

отырып, оқытудың жеке бағытын 

негіздейді, бағалайды, жоспарлайды 

және жасайды; 

12 

ОН12 

БЦП мен ТҚАЗ және 

күрделі кемістігі бар 

балаларға психологиялық-

педагогикалық мінездеме 

құрастырады; дамуында 

кешенді бұзылысы бар 

балалардың 

психикасының өзіндік 

ерекшеліктерін 

түсіндіреді; әлеуметтік 

қызмет көрсетудің 

жұмысын талдап, әртүрлі 

арнайы мамандардың 

өзара ұйымдасқан іс-

әрекетін жоспарлап, 

жүзеге асырады 

(дефектолог, әлеуметтік 

қызметкер, әлеуметтік 

педагог, психолог, емдік 

дене шынықтыру 

инструкторы, және  

медбике) 

1) БЦП және ТҚАЗ бар 

балалардың ерекшеліктерін 

сипаттамайды, осы балаларды 

әлеуметтік оңалту мен 

сүйемелдеу процесіне 

байланысты терминдерді 

білмейді; 

2) арнайы және инклюзивті 

білім беру мекемелеріндегі 

түзету процесінде 

психологиялық қызметті 

ұйымдастыруда дамуында 

бұзылуы бар балалардың 

психикалық даму 

заңдылықтарына қатысты 

ұғымдарды сипаттамай 

білмейді; 

3) күрделі кемістіктері бар 

балаларға кешенді қолдауды 

жоспарлау алгоритмін білмейді; 

4) дамуында күрделі 

бұзылулары бар балалардың 

ерекшеліктерін сипаттамайды; 

әр түрлі профильдегі 

мамандардың (дефектолог, 

әлеуметтік қызметкер, 

әлеуметтік педагог, психолог, 

1) БЦП және ТҚАЗ бар 

балалардың ерекшеліктерін 

сипаттайды, осы балаларды 

әлеуметтік оңалту мен 

сүйемелдеу процесіне 

байланысты кейбір терминдерді 

біледі; 

2) арнайы және инклюзивті білім 

беру мекемелеріндегі түзету 

процесінде психологиялық 

қызметті ұйымдастыруда 

дамуында бұзылуы бар 

балалардың психикалық даму 

заңдылықтарына қатысты кейбір 

ұғымдарды сипаттамайды; 

3) күрделі кемістіктері бар 

балаларға кешенді қолдауды 

жоспарлау алгоритмін біледі; 

4) дамуында күрделі бұзылулары 

бар балалардың ерекшеліктерін 

сипаттайды; әр түрлі 

профильдегі мамандардың 

(дефектолог, әлеуметтік 

қызметкер, әлеуметтік педагог, 

психолог, ЕДШ нұсқаушысы 

және мейірбике) бірлескен 

қызметтерін жоспарлау 

1) БЦП және ТҚАЗ бар 

балалардың типологиялық 

ерекшеліктерін сипаттайды, әр 

түрлі профильдегі мамандардың 

БЦП және ТҚАЗ бар балаларды 

кешенді қолдау бағытын 

ұйымдастырады және жүзеге 

асырады; 

2) арнайы және инклюзивті 

білім беру мекемелеріндегі 

түзету процесінде 

психологиялық қызметтің 

құрылымына, мазмұны мен 

ұйымдастырылуына қойылатын 

талаптарды сипаттайды;   

3) күрделі кемістіктері бар 

балаларға кешенді қолдауды 

жоспарлау алгоритмін біледі; 

4) дамуында күрделі 

бұзылулары бар балалардың 

ерекшеліктерін толық 

сипаттайды; әр түрлі 

профильдегі мамандардың 

(дефектолог, әлеуметтік 

қызметкер, әлеуметтік педагог, 

психолог, ЕДШ нұсқаушысы 

және мейірбике) бірлескен 

1) БЦП және ТҚАЗ бар бар 

балалардың даму ерекшеліктерін 

сипаттайды және түсіндіреді, 

әлеуметтік қызметкерлердің қызметін 

талдайды және әртүрлі профильдегі 

мамандардың БЦП және ТҚАЗ бар 

балаларды жан-жақты қолдау 

бағытын әзірлей біледі; 

2) арнайы және инклюзивті білім беру 

мекемелеріндегі түзету процесінде 

психологиялық қызметтің 

құрылымына, мазмұны мен 

ұйымдастырылуына қойылатын 

талаптарды арнайы психологияның 

заманауи жетістіктеріне сүйене 

отырып сипаттайды;   

3) күрделі кемістіктері бар балаларға 

кешенді қолдауды жоспарлау 

алгоритмін біледі; 

4) дамуында күрделі бұзылулары бар 

балалардың ерекшеліктерін толық 

сипаттайды; әр түрлі профильдегі 

мамандардың (дефектолог, әлеуметтік 

қызметкер, әлеуметтік педагог, 

психолог, ЕДШ нұсқаушысы және 

мейірбике) бірлескен қызметтерін 

жоспарлайды, бағлайды және жүзеге 
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ЕДШ нұсқаушысы және 

мейірбике) бірлескен 

қызметтерін жоспарлау 

алгоритмін біледі; 

5) БАҚЕ балаларды үйде 

оқытуды ұйымдастырудың 

формалары мен әдістерін 

білмейді 

 

алгоритмін біледі; 

5) БАҚЕ балаларды үйде 

оқытуды ұйымдастырудың 

кейбір формалары мен әдістерін 

біледі 

 

қызметтерін жоспарлау 

алгоритмін біледі; 

5) БАҚЕ балаларды үйде 

оқытуды ұйымдастырудың 

формалары мен әдістерін біледі 

6) индивидуалды және 

дифференциалданған ыңғайды 
ескере отырып қашықтықтан 

оқыту процесін ұйымдастырады 

 

асырады; 

5) БАҚЕ балаларды үйде оқытуды 

ұйымдастырудың кейбір формалары 

мен әдістерін біледі;  

6) әлеуметтік қызмет ісінде тірек-

қимыл аппараты бұзылған балаларды 

әлеуметтік оңалту жұмысын 

негіздейді, бағалайды, жоспарлайды 

және ұйымдастырады; 

7) күрделі кемістіктері бар балаларға 

психологиялық-педагогикалық 

мінездеме құрастырады, әлеуметтік 

қызметтердің жұмысын талдайды 

және жан-жақты қолдау мазмұнын 

даярлайды 

13 

ОН13 

Балалардың жеке 

ерекшеліктерін ескере 

отырып, есту қабылдауын 

дамытады және есту 

қызметінің бұзылған 

жағдайын, ауызша 

сөйлеуді қабылдау, ойнату 

мүмкіндіктерін, сөйлеу 

жағын тілін 

қалыптастырады; 

кохлеарлық 

имплантациядан кейін 

адамдардың 

психологиялық-

педагогикалық 

диагностикасының 

нәтижелері негізінде 

түзету-дамыту жұмысын 

жоспарлайды, оқу-

әдістемелік қамтамасыз 

етуді таңдайды; 

кохлеарлық 

имплантациядан кейін 

адамдарға жеке тұлғаға 

бағытталған және жеке-

сараланған көзқарас 

негізінде түзету-білім беру 

бағдарламаларын іске 

асыру тәсілдерін 

айқындайды; кохлеарлық 

имплантациядан кейін; 

кохлеарлық 

имплантациядан кейін 

баланың даму 

заңдылықтарын ескере 

отырып, оңалту 

1) кохлеарлық имплантациядан 

кейінгі баланы сүйемелдеу 

тәсілдерін білмейді, кохлеарлық 

имплантациядан кейінгі 

баланың даму заңдылықтарын 

білмейді; 

2) кохлеарлы имплантациядан 

кейін балаларды (есту қабілеті 

туа біткен тотальды есту 

бұзылысы кезінде) сүйемелдеу 

әдістерін білмейді, кешенді 

медициналық, психологиялық 

және педагогикалық оңалту 

бағдарламасын жасау 

алгоритмін білмейді; 

3) қашықтықтан білім беру 

процесінің терминдерін 

сипаттамайды, балаларды үйден 

оқытуды ұйымдастырудың және 

оқушылардың бейімделуі мен 

әлеуметтенуіне жағдай 

жасаудың жеке әдістерін 

білмейді 

1) кохлеарлық имплантациядан 

кейінгі баланы сүйемелдеудің 

кейбір тәсілдерін біледі, 

кохлеарлық имплантациядан 

кейінгі баланың даму 

заңдылықтарын біледі; 

2) кохлеарлы имплантациядан 

кейін балаларды (есту қабілеті 

туа біткен тотальды есту 

бұзылысы кезінде) сүйемелдеу 

әдістерін біледі, кешенді 

медициналық, психологиялық 

және педагогикалық оңалту 

бағдарламасын жасау 

алгоритмін біледі; 

3) қашықтықтан білім беру 

процесінің терминдерін 

сипаттайды, балаларды үйден 

оқытуды ұйымдастырудың және 

оқушылардың бейімделуі мен 

әлеуметтенуіне жағдай 

жасаудың жеке әдістерін біледі 

1) кохлеарлы имплантациядан 

кейін баланы жан-жақты қолдау 

бағдарламасын ұйымдастырады 

және жүзеге асырады, 

мамандармен және отбасымен 

өзара сындарлы әрекеттесе 

алады; 

2) кохлеарлы имплантациядан 

кейін балаларды (есту қабілеті 

туа біткен тотальды есту 

бұзылысы кезінде) 

сүйемелдеудің кешенді 

медициналық-психологиялық-

педагогикалық оңалту 

бағдарламасын құру алгоритмін 

біледі және жүзеге асырады; 

3) БАҚЕ балаларды үйден 

оқытуды ұйымдастыруды 

үйлестіру мен 

ұйымдастырушылық-

әдістемелік жағынан 

қамтамасыз етеді, 

оқушылардың бейімделуіне 

және әлеуметтенуіне жағдай 

жасай алады 

1) заманауи ғылымның өзекті 

жетістіктерін ескере отырып, 

кохлеарлық имплантациядан кейін 

баланың жеке тұлғалық 

ерекшеліктеріне бағытталған 

индивидуалды-дифференциалданған 

қолдау бағдарламасын әзірлейді және 

оны жүзеге асыру әдістерін 

анықтайды; 

2) кохлеарлы имплантациядан кейін 

балаларды (есту қабілеті туа біткен 

тотальды есту бұзылысы кезінде) 

сүйемелдеудің кешенді медициналық-

психологиялық-педагогикалық оңалту 

бағдарламасын жоспарлайды, 

негіздейді және жүзеге асырады; 

3) индивидуалды-

дифференциалданған тәсілді ескере 

отырып, қашықтықтан оқыту 

процесін (үйде оқыту үшін) жан-

жақты қолдау бағдарламасын 

негіздейді, бағалайды, әзірлейді және 

жоспарлайды 

4) кохлеарлық имплантациядан кейін 

балаға психологиялық-педагогикалық 

сипаттама жасайды, жан-жақты 

қолдаудың бағытын анықтайды 
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бағдарламасын 

анықтайды; кохлеарлық 

имплантациядан кейін 

отбасылармен, олардың 

жақын ортасымен 

конструктивті өзара 

жұмыс жасайды 

14 

ОН14 

Жас және жеке 

ерекшеліктерін, оның 

ішінде білім алушылардың 

ерекше білім беру 

қажеттіліктерін ескере 

отырып, білім беру және 

тәрбие процестерін 

ұйымдастырады; білім 

алуда ерекше қажеттілігі 

бар балалар оқитын оқу 

топтарымен (сыныптар, 

секциялар және т. б.) өзара 

іс-әрекет жасайды; барлық 

оқушылардың білім беру 

үдерісіне оқу және 

коммуникативтік 

"қосылуын" қамтамасыз 

етеді (атап айтқанда, 

тапсырманы 

тұжырымдауды түсіну, 

негізгі терминология); 

барлық білім алушыларды 

білім беру процесіне 

енгізу мақсатында 

оқытудың арнайы 

тәсілдерін өңдейді және 

қолданады. 

1) атипті дамудың себептерін, 

тетіктері мен құрылымдарын, 

БАҚЕ балалардың әртүрлі 

категорияларының психикалық 

дамуының ерекшеліктерін 

білмейді; 

2) арнайы және инклюзивті 

оқыту жағдайында БАҚЕ 

балаларды математикаға оқыту 

әдістері мен оқу процесін 

ұйымдастыру әдістерін 

білмейді; 

3) БАҚЕ балаларды оқыту 

әдістерін сипаттамайды 

1) атипті дамудың себептерін, 

тетіктері мен құрылымдарын, 

БАҚЕ балалардың әртүрлі 

категорияларының психикалық 

дамуының ерекшеліктерін 

сипаттайды; 

2) арнайы және инклюзивті 

оқыту жағдайында БАҚЕ 

балаларды математикаға оқыту 

әдістері мен оқу процесін 

ұйымдастырудың кейбір 

әдістерін біледі; 

3) БАҚЕ балаларды оқытудың  

жеке әдістерін сипаттайды және 

ажыратады  

1) атипті дамудың себептерін, 

тетіктері мен құрылымдарын, 

БАҚЕ балалардың әртүрлі 

категорияларының психикалық 

дамуының ерекшеліктерін 

толық сипаттай алады; 

2) арнайы және инклюзивті 

білім беру жағдайында БАҚЕ 

балалардың оқу процесін 

ұйымдастырады және іске 

асырады; 

3) арнайы білім беру 

саласындағы міндеттерді тиімді 

шешу мақсатында БАҚЕ 

балаларға арналған оқыту 

әдістерін сипаттайды және 

таңдайды 

1) заманауи ғылымның өзекті 

жетістіктеріне сүййене отырып, 

атипті дамудың себептерін, тетіктері 

мен құрылымдарын, БАҚЕ 

балалардың әртүрлі 

категорияларының психикалық 

дамуының ерекшеліктерін толық 

сипаттай алады; 

2) арнайы және инклюзивті білім беру 

жағдайында БАҚЕ балалардың оқу 

процесін негіздейді, ұйымдастырады 

және іске асырады; 

3) заманауи ғылымның өзекті 

жетістіктеріне сүййене отырып, 

арнайы білім беру саласындағы 

міндеттерді тиімді шешу мақсатында 

БАҚЕ балаларға арналған оқыту 

әдістерін сипаттайды және таңдайды 

15 

ОН15 

Дамуында ауытқуы бар 

және білім алуда ерекше 

қажеттіліктері бар 

тұлғаларға арнайы білім 

берудің негізгі 

мәселелерін талдайды; 

тиісті түзету-

педагогикалық 

шешімдерді ұсынады; 

ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар 

адамдарды оқытудың 

әртүрлі әдістерін 

айқындайды; оқу 

саласында қосымша білім 

беруді өз бетінше 

жалғастыру үшін қажетті 

1) педагогикалық процесте 

инновациялық технологияларды 

енгізбейді және 

ұйымдастырмайды; 

2) білім беру мониторингін 

ұйымдастырудың және өткізудің 

әдістері мен тәсілдерін білмейді; 

3) педагогикалық процессте 

және өз қызметінде 

мультимедиялық және Интернет 

технологияларын 

пайдаланбайды; 

4) БАҚЕ адамдарды әлеуметтік-

мәдени интеграциялау 

тәжірибесі жоқ; 

5) AСБ балалардың 

отбасыларымен өзара әрекеттесу 

1) педагогикалық процесте 

инновациялық 

технологиялардың кейбір 

түрлерін енгізеді;  

2) білім беру мониторингін 

ұйымдастырудың және өткізудің 

әдістері мен тәсілдерін біледі; 

3) педагогикалық процессте 

және өз қызметінде 

мультимедиялық және Интернет 

технологияларын пайдаланады; 

4) БАҚЕ адамдарды әлеуметтік-

мәдени интеграциялаудың жеке 

тәжірибесі бар; 

5) AСБ балалардың 

отбасыларымен өзара әрекеттесу 

нысандарын таңдайды және 

1) педагогикалық процесте 

инновациялық технологияларды 

енгізеді және ұйымдастырады; 

2) білім беру мониторингін 

ұйымдастырудың және 

өткізудің әдістері мен 

тәсілдерін біледі; 

3) педагогикалық процессте 

және өз қызметінде 

мультимедиялық және 

Интернет технологияларын 

пайдаланады; 

4) БАҚЕ адамдарды әлеуметтік-

мәдени интеграциялаудың жеке 

тәжірибелерін салыстырады; 

5) AСБ балалардың 

отбасыларын қолдау 

1) ) педагогикалық процесте 

инновациялық технологияларды 

негіздейді, енгізеді және 

ұйымдастырады; 

2) білім беру қызметін бағалау 

критерийлерін әзірлейді және 

негіздейді, мониторинг нәтижелері 

бойынша педагогикалық іс-

әрекеттерді талдайды, болжайды және 

ұйымдастырады; 

3) педагогикалық процессте және өз 

қызметінде мультимедиялық және 

Интернет технологияларын 

пайдаланады және енгізеді; 

4) БАҚЕ адамдарды әлеуметтік-

мәдени интеграциялаудың жеке 

тәжірибелерін негіздейді, салыстарыд 
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оқу дағдыларына ие нысандарын таңдамайды және 

енгізбейді 

енгізеді бағдарламасын құрады және 

жүзеге асырады 

және таңдайды; 

5) арнайы педагогика мен 

психологияның заманауи жетістіктері 

негізінде AСБ балалардың 

отбасыларын қолдау бағдарламасын 

негіздейді, құрады және жүзеге 

асырады 

16  

ОН16 

Жалпы білім беретін оқу 

орнында қашықтықтан 

оқыту технологияларын 

зерттеу және енгізу, 

Қашықтықтан оқыту 

әдістерін меңгеру, 

қашықтықтан оқытуға 

тапсырмаларды құру 

қабілеті, Информатиканы 

оқытудағы АКТ, сандық, 

қашықтықтан оқыту және 

инновациялық 

технологияларды, соның 

ішінде ағылшын тілінде 

құралдарын қолданады. 

1) жалпы білім беретін 

мектептердегі қашықтықтан 

оқыту технологияларын 

білмейді; 

2) мектеп жүйесінде 

қашықтықтан оқыту әдістерін, 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды, онлайн-

қызметтерді, қашықтықтан 

оқыту платформаларын 

қолданбайды; 

3) қашықтықтан оқыту 

тапсырмаларын даярламайды  

1) жалпы білім беретін 

мектептердегі қашықтықтан 

оқыту технологияларын біледі; 

2) мектеп жүйесінде 

қашықтықтан оқыту әдістерін, 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды, онлайн-

қызметтерді, қашықтықтан 

оқыту платформаларын 

таңдайды; 

3) қашықтықтан оқыту 

тапсырмаларын даярлайды 

1) жалпы білім беретін 

мектептердегі қашықтықтан 

оқыту технологияларының 

эволюциялық кезеңдерін 

талдайды; 

2) мектеп жүйесінде 

қашықтықтан оқыту әдістерін, 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды, онлайн-

қызметтерді, қашықтықтан 

оқыту платформаларын 

салыстырады және таңдайды; 

3) қашықтықтан оқыту 

тапсырмаларын даярлайды 

және енгізеді 

1) жалпы білім беретін мектептердегі 

қашықтықтан оқыту 

технологияларының эволюциялық 

кезеңдерін талдайды және көрсетеді; 

2) мектеп жүйесінде қашықтықтан 

оқыту әдістерін, ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды, 

онлайн-қызметтерді, қашықтықтан 

оқыту платформаларын қолданады; 

3) қашықтықтан оқыту 

тапсырмаларын негіздейді және 

даярлайды; 

4) білім беру жүйесінде қашықтықтан 

оқыту технологиясын (нысандары, 

әдістері) бағалау мен  енгізудің 

өлшемдерін біледі.  
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27. Жұмыс берушілердің тізімі 

 

№ Компаниялардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың атауы Байланыс 

Тел, e-mail 

1 КММ «№2 Арнайы мектеп –интернаты» 87212254722 

Kar-obl-schnoda@krg-edu.kz 

2 КММ «№6 Арнайы мектеп –интернаты»  87212370731 

Kar-obl-sch3ovr@krg-edu.kz 

3 КММ «№1 Арнайы мектеп –интернаты»  87212370451 

Kar-obl-schin1@krg-edu.kz 

4 КММ «№4 Арнайы мектеп –интернаты»  87212370451 

Kar-schin-zpr@krg-edu.kz 

5  «Қарағанды қаласының білім бөлімі» Мемлекеттік мекемесінің Қарағанды қаласы 

әкімшілігінің «№27 жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі  

8 (7212) 35-38-13 

sch27@kargoo.kz 
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	– Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III «Білім туралы» Заңы (31.03.2021 ж. өзгерістер мен толықтыруларымен);
	–  «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-І Қазақстан Республикасының Заңы (30.04.2021 ж. өзгерістер мен толықтыруларымен);
	– Ұлттық біліктілік шеңберіндегі  2016 жылғы 16 наурыздағы әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үш жақты комиссия.
	– Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының жіктеуішісі.
	– Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру стандарты. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 тамыздағы № 484 қаулысы.
	– Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша).
	– Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 «Жалпы білім беретін ұйымдарға арналған жалпы білім беретін пәндер, таңдау курстары және факультативтер бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығына өзг...
	21.1 Біліктіліктер мен лауазымдар тізімі: Біліктіліктер мен лауазымдар Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 01-2017 ж. «Кәсіптердің жіктемесі» Ұлттық классификаторына сәйкес анықталады. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі ...

