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Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В019 Арнайы педагогика мамандарын даярлау 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы 

6В01901 Дефектология 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В020 Арнайы педагогика бойынша мамандарды тарту 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Осы бағдарлама өңірлік, республикалық жəне 

халықаралық деңгейлерде арнайы педагогика саласында 

кəсіби дағдыларды қалыптастыру процестері іске 

асырылатын жоғары білім беру саласында қолданылады. 

2. Білім беру бағдарламасы "Арнайы педагогика", 

"Психология" бағытындағы жетекші оқытушыларды, 

қаланың жəне облыстың даму мүмкіндіктері шектеулі 

балаларға арналған арнайы жəне түзету мекемелерінің 

дефектологтары мен логопедтерін тарту арқылы жүзеге 

асырылады. 

3. "Minor" бағдарламасын таңдау шеңберінде білім 

алушылар 4 терең мамандану бойынша оқуға мүмкіндігі 

бар: логопед жұмысының технологиясы, сурдопедагог 

жұмысының технологиясы, олигофренопедагог 

жұмысының технологиясы, тифлопедагог жұмысының 

технологиясы. 

4. Студенттер даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 

арнайы жəне түзету мекемелерінде өндірістік жəне оқу 

практикасынан өтуге, педагогика, инклюзивті білім беру, 

ерекше білім беру қажеттілігі бар тұлғаларды əлеуметтік 

бейімдеу жəне оңалту (ҚББ) жəне т. б. саласында түрлі іс-

шараларға қатысуға бірегей мүмкіндігі бар. 

5. Білім алушылар ғылыми жобаларға, халықаралық 

бағдарламаларға қатысу арқылы зерттеу құзыреттерін 

дамытуға мүмкіндігі бар. 

Білім беру бағдарламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Арнайы жəне инклюзивтік білім беру саласындағы кəсіби 

міндеттерді шеше алатын, түзету-дамыту қызметінің 

бағыттарын, нысандары мен əдістерін əзірлей алатын жəне 

дəлелді негіздей алатын, ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар балалардың жеке-жеке ерекшеліктерін ескере отырып, 

кəсіби шешімдер қабылдай алатын түзету педагогикасы 

саласындағы құзыретті маманды даярлау; арнайы білім 

беру ұйымдарында білім беру процесін реттейтін этикалық 

жəне құқықтық нормаларды білу жəне оларды өзінің кəсіби 

қызметінде пайдалану. 

БББ міндеттері 1. Кешенді ғылыми білімді қалыптастыру, ғылымның 

философиялық, тарихи, əлеуметтік-саяси, құқықтық, 

экономикалық негіздерін, ақпараттық-коммуникативтік 



білім мен іскерлікті меңгеру негізінде құндылықты 

бағдарлар мен коммуникативтік, өзін-өзі ұйымдастыру, 

рефлексия жасайтын тұлғалық қасиеттерді дамыту; 

2. Бейіндік пəндерді оқу кезінде игерілген білімді қолдану 

біліктерін дамыту жəне жетілдіру, білім алушылардың 

медициналық-психологиялық-педагогикалық пəндер 

бойынша базалық білім жүйесін меңгеруі негізінде кəсіби 

шығармашылыққа жəне өздігінен білім алуға деген 

қажеттілікті ынталандыру.  

3. Диагностикалық-консультациялық, түзету-

педагогикалық, ұйымдастыру-басқару, консультативтік-

əдістемелік жəне мəдени-ағарту қызметі саласында кəсіби 

құзыреттілікті қалыптастыру. 

БББ оқыту нəтижелері Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушы: 

- отбасына, ұжымға, қоғамға, туған еліне қатысты өз 

құқықтарын, бостандықтары мен міндеттерін жүзеге 

асыру ; ; 

- қоғамдық жəне кəсіби қызметті жауапкершілікпен жүзеге 

асыру; 

- мəдениеттерді, негізгі ақыл-ой операцияларын меңгеруді, 

өмір бойы оқуға ұмтылуды көрсету;  

- ұйымдастырушылық қабілеттерін, көшбасшылық 

қасиеттерін көрсету; 

- коммуникацияны ауызша жəне жазбаша түрде 

мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде көрсету; 

- жеке, қоғамдық жəне кəсіби қызмет саласында негізгі 

заманауи ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен 

технологияларды қолдану; 

- психологиялық механизмдердің мəнін, жеке 

ерекшеліктерін, субъектілердің ұстанымдары мен 

бағытын, олардың эмоциялық жағдайын білу негізінде 

өзінің кəсіби қызметін жетілдіру; 

- кəсіби функцияларды жүзеге асыру үшін қажетті негізгі 

психологиялық жəне педагогикалық əдістерді, тəсілдерді 

жəне құралдарды меңгеру; 

- мүмкіндігі шектеулі балалардың физикалық жəне жүйке-

психикалық даму ерекшеліктерін бағалау жəне бақылау 

технологиясын қолдану;; 

- мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды оқыту, дамыту жəне 

кəсіптік өзін-өзі анықтау мəселелері бойынша дамуында 

ауытқуы бар балалар мен ересектерге кеңес беру;  

- мүмкіндігі шектеулі адамдардың ата-аналарына жəне 

жалпы білім беретін педагогтарға кеңес беру. 

- психикалық жəне психофизиологиялық дамуының 

жалпы, ерекше заңдылықтары мен жеке ерекшеліктерін 

ескеру;; 

-Мемлекеттік əлеуметтік саясатты қалыптастыру 

принциптерін түсіну негізінде медициналық-

психологиялық-əлеуметтік-педагогикалық жұмысты 

моделдеу жəне болжау; 

- мүмкіндігі шектеулі балалармен түзету-педагогикалық 

қызметтің теориялық негіздері мен технологияларын білу; 

-психикалық жəне сөйлеу үрдістерін дамыту əдістерін 



меңгеру, əлеуметтік маңызы бар дағдылар мен біліктерді 

қалыптастыру, олардың танымдық қызметін ынталандыру 

жəне күнделікті өмірде алынған дағдыларды қолдану; 

- арнайы жəне инклюзивті білім беру жағдайында 

мүмкіндігі шектеулі адамдардың өмір сүруінің оңтайлы 

əлеуметтік-орта жəне білім беру (кəсіби) жағдайларын 

ұйымдастыру жəне қамтамасыз ету; 

- мүмкіндігі шектеулі балалардың басқа мамандармен 

жəне отбасымен педагогикалық ынтымақтастықты 

ұйымдастыру; 

- білім беру, денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қорғау 

ұйымдары жағдайында əртүрлі бұзылыстары бар 

балаларды тəрбиелеудің əртүрлі стратегиялық желілерінің 

мүмкіндіктерін түсіну жəне барабар бағалау; 

- дамуында əртүрлі ауытқулары бар ерте, мектепке дейінгі, 

мектеп жасындағы балаларды тəрбиелеу, оқыту жəне 

əлеуметтендіру сабақтастығын жүзеге асыру. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

6В01901 Дефектология  

Маман лауазымдарының 

тізімі 

- олигофренопедагог; мұғалім; ақыл-ойы бұзылған 

балаларға арналған білім беру ұйымдарының логопед; 

- сурдопедагог; есту қабілеті бұзылған балаларға арналған 

бастауыш сынып мұғалімі; 

- логопед; сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған 

бастауыш сынып мұғалімі; 

- тифлопедагог; есту қабілеті зақымдалған балаларға 

арналған Бастауыш сынып мұғалімі; 

- ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды инклюзивті 

оқыту жəне тəрбиелеумен жалпы білім беретін 

мекемелердің дефектологы. 

Кəсіби қызмет объектісі Жалпы білім беретін мектептер, түзеу мектептері, оңалту 

орталықтары, түзету кабинеттері, мектепке дейінгі жəне 

мектеп мекемелері жанындағы логопедтік пункттер, 

техникалық жəне кəсіптік білім беру мекемелері; педагог 

кадрлардың біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау 

институттары, білім департаменттері (басқармалары). 

 

 


