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1 6М010500 – «Дефектология» мамандығы түлегінің  білім беру 

бағдарламасының паспорты 

1.1 Біліктіліктер жəне қызметтер тізімі:  

6M010500 - «Дефектология» мамандығы бойынша магистратураның ғылыми-

педагогикалық саласы түлегіне 6М010500 «Дефектология» мамандығы бойынша 

«Білім беру магистрі» дəрежесі беріледі. 

6M010500 - «Дефектология» мамандығы бойынша магистрлердің кəсіби 

қызметінің салалары: 

- ғылыми-зерттеушілі (арнайы педагогиканың заманауи мəселелерін зерттеу); 

- педагогикалық (педагогикалық жəне дефектологиялық кадрларды даярлау жəне 

қайта даярлау саласында арнайы пəндер оқытушысы); 

- консультативтік-диагностикалық (психологиялық, медициналық жəне 

педагогикалық кеңестердің мүшесі); 

- ұйымдастырушылық жəне психологиялық (қазіргі, арнайы техникалық 

жабдықтарды пайдалана отырып, оқытудың əр түрлерін ұйымдастыру, кəсіптік жəне 

түзеу мекемелерінде оқу процесін ұйымдастыру үшін білім беру кешенінің дайындау). 

Екінші деңгейдегі дескрипторлар келесі қабілеттерді қамтиды: 

1) ғылыми зерттеу барысында идеялардың оригиналды дамуына немесе 

қолданылуына негіз болып табылатын жоғары білім деңгейінде алынған білімдер мен 

түсініктерді көрсету; 

2) арнайы педагогикамен байланысты жаңа немесе таныс емес жағдайларда жəне 

одан да кең (немесе пəнаралық) аймақтарда мəселелерді түсіну жəне шешу, білімдерін 

қолдану жəне жоғары мектепте арнайы пəндерді оқыту бойынша сабақтарды жүргізу;  

3) өзінің шешімдерін жəне білімін нақты жəне анық хабарлау жəне оны мамандар 

мен маман еместерге негіздеп беру; қоғаммен, топпен, топпен жұмыс істеу 

дағдыларымен, ынтымақтастықпен, толеранттылықпен əлеуметтік өзара əрекеттесу 

қабілеті; тілдерді білу, ауызша жəне жазбаша диалог жүргізу, монолог, іскерлік хат 

алмасуды қамтиды;   

4) білімдерін ықпалдастыру, күрделіліктерді жеңу жəне толық емес немесе 

шектелген ақпараттар негізінде пікірлер мен білімдерді этикалық жəне əлеуметтік 

жауапкершілікті есепке ала отырып ұсыну; 

5) білімін өз бетімен жаалғастыру. 

1.2  Негізгі құзыреттіліктер: 

6М010500 «Дефектология» мамандығы бойынша «Білім беру магистрі» магистрі 

келесі аймақтар бойынша кілтті құзыреттіліктерге ие: 

1) білімі болуы тиіс (КК1) 

− қоғамдық өмірдегі ғылым мен білімнің рөлі;  

− ғылыми білімді дамытудың заманауи тенденциялары туралы;  

− табиғи (əлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдардың нақты 

методологиялық жəне философиялық мəселелері бойынша;  

− жоғары білім беру мұғалімінің кəсіби құзыреттілігі туралы;  

− жаһандану үдерістерінің қайшылықтары мен əлеуметтік-экономикалық 

салдары туралы; 
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− ғылыми білімді дамытудың заманауи тенденциялары туралы; 

2) Білуі тиіс (КК2) 

− ғылыми білімдердің əдістемесі;  

− ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымы;  

− оқу процесінде студенттердің танымдық белсенділігінің психологиясы;  

− білім берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық əдістері 

мен құралдары; 

− ғылыми танымның əдіснамасын; 

3) Істей алуы керек: (КК3) 

− ғылыми зерттеулер контексінде идеялардың түпнұсқасын əзірлеу жəне 

қолдану үшін жиналған білімін қолдану;  

− процестер мен құбылыстарды талдаудың қолданыстағы ұғымдарын, 

теорияларын жəне тəсілдерін сыни талдау;  

− таныс емес жағдайларда зерттеу мəселелерін шешу үшін түрлі пəндер 

шеңберінде алынған білімді интеграциялау;  

− толық емес немесе шектелген ақпаратқа негізделген білімді интеграциялау, 

шешімдер қабылдау жəне шешім қабылдау;  

− педагогикалық қызметте жоғары мектептің педагогикасы мен 

психологиясы туралы білімін қолдану;  

− интерактивті оқыту əдістерін қолдануға; заманауи ақпараттық 

технологияларды қолданумен ақпараттық-талдамалық жəне ақпараттық-

библиографиялық жұмыстарды жүргізу;  

− шығармашылық ойлау жəне жаңа проблемаларды жəне жағдайларды 

шешуге шығармашылық көзқарас;  

− университеттерде арнайы пəндерді зерттеуге жəне оқытуға мүмкіндік 

беретін кəсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру;  

− диссертация, ғылыми мақала, баяндама, аналитикалық жазба жəне т.б. 

түрінде ғылыми-зерттеу жəне аналитикалық жұмыстың нəтижелерін қорытындылау; 

4) Дағдыға ие болу: (КК4) 

− ғылыми-зерттеу қызметі, стандартты ғылыми проблемаларға арналған 

шешімдер;  

− кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-педагогикалық қызметті 

жүзеге асыру;  

− кəсіптік пəндерді оқыту əдістемесі;  

− оқу үдерісіне заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану;  

− кəсіби қарым-қатынас жəне мəдениетаралық қарым-қатынас;  

− шешендік жəне жазбаша түрдегі ойларды дұрыс жəне логикалық түрде 

қалыптастыру;  

− күнделікті кəсіби жұмыс жəне докторантурада үздіксіз білім алу үшін 

қажетті білімді кеңейту жəне тереңдету. 

5) Құзыретті болуға тиіс: (КК5) 
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− жоғары білім деңгейінде алынған білімдер мен түсініктерді дамытe, 

ғылыми зерттеулер контексінде идеяларды бастапқы əзірлеу немесе қолдану; 

− əлемнің философиялық түсінігінің ерекшеліктерін түсінуді оның өмір 

сүруінің əмбебап заңдары тұрғысынан қарастырады. 

− əлемнің ғылыми көрінісін қалыптастыру қағидаттарына ие болуды 

болжайды. 

− отансүйгіштік пен толеранттылық қағидаттарына негізделген маңызды 

азаматтық позицияның болуын болжайды. 

− психологиямен байланысты кең ауқымды (немесе пəнаралық) 

облыстардың контексттерінде жəне жаңа немесе белгісіз жағдайларда проблемаларды 

шешуге, түсінуге жəне білімді меңгеру; 

− жоғары білімді психологиялық пəндер бойынша сабақ жүргізуде терең 

кəсіби білім мен дағдыларды жүзеге асыру; 

− мемлекеттік жəне бизнес-құрылымдардың жүйесіндегі сараптамалық 

топтар, мекемелер мен ұйымдар құрылымында аналитикалық жұмысты жəне кеңес 

беруді жүргізу; 

− білімді интеграциялау, қиындықтармен күресу жəне толық емес немесе 

шектеулі ақпарат негізінде шешімдер қабылдау; 

− танымдық əрекеттердің стратегияларын қалыптастыруда дағдылардың 

болуы; 

− психологиялық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру; 

− зерттеу жобаларын тиімді жүзеге асыру; 

− өздерінің білімдері мен білімдерін жəне олардың негіздемесін мамандар 

мен қызметкерлерге нақты жəне нақты түрде жеткізу; 

− теориялық жəне практикалық тұрғыдан тəжірибедегі кəсіби қызметтің 

əртүрлі түрлерін қолдану; 

− кəсіби мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінің болуы; 

− тəуелсіз оқытуды жалғастыру; 

− интеллектуалды деңгейін жақсарту жəне дамыту; 

− жалпы мəдени деңгейін жетілдіру жəне дамыту. 

6М010500 Дефектология» мамандығы бойынша білім беру магистрі өздерінің 

кəсіби білімдерін, дағдыларын жəне икемділіктерін қолдану саласында келесі кəсіби 

құзыреттіліктерге ие: 

1) КҚ1 – мамандандыру шеңберінде іргелі ғылымдардың негіздерін білу, 

педагогикалық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру. 

Педагогикалық мазмұндағы жəне кəсіби қызметті жүзеге асыру кезінде туындайтын 

мəселелерді шешу үшін қажетті деңгейде таным мен оларды меңгерудің заманауи ғылыми 

əдістеріне ие болу; педагогикалық ақпаратпен жұмыс істеу дағдысы. 

2) КҚ2 – дефектологиямен байланысты кең (немесе пəнаралық) аймақтардың 

контексттерінде жəне шеңберлерінде жаңа немесе белгісіз жағдайларда мəселелерді 

шешуге; жоғары білім берудегі дефектологиялық пəндер бойынша сабақ өткізуде 

терең кəсіби білім мен дағдыларды жүзеге асыру. Мемлекеттік жəне іскерлік 
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құрылымдар жүйесінің мекемелері мен ұйымдарында пəнаралық сараптамалық топтар 

құрамында аналитикалық жұмыс жəне кеңес беру жұмыстарын жүргізу. 

3) КҚ3 - ұйымдардың жəне білім беру мекемелерінің қызметтерінің 

дефектологиялық жəне кəсіби аспектілерін ақпараттық қамтамасыз ету; дефектология 

саласындағы маңызды идеялардың жетістіктерін қолдау, дамыту жəне насихаттау; 

4) КҚ4 - түзетушілік қызмет көрсету орталықтары, психологиялық-медициналық-

педагогикалық комиссия, ғылыми-зерттеу зертханалары,  педагогикалық, өндірістік 

жəне басқарушы ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарының  практикалық 

қызметін қамтамасыз ету үшін ақпарат дайындау жəне өңдеу 

5) КҚ5 - үкімет пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешімдер 

қабылдау үшін аналитикалық ақпаратты дайындау жəне өңдеу; деректер базалары мен 

ақпараттық жүйелермен аналитикалық жұмыс; басқару шешімдерін қабылдау; 

тəжірибелік мəліметтерді өңдеуге математикалық статистиканы қолдану.      
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1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности 

6М010500 – «Дефектология» 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику магистратуры по специальности 6М010500 – «Дефектология» по 

научно-педагогическому направлению подготовки присуждается академическая 

степень «магистр образования» по специальности 6М010500 «Дефектология».  

Сферами профессиональной деятельности магистров по специальности 

6М010500 «Дефектология» являются:   

− научно-исследовательская (исследование современных проблем 

специальной педагогики); 

− педагогическая (преподаватель специальных дисциплин в сфере 

образования, подготовки и переподготовки педагогических и дефектологических 

кадров;  

− консультативно-диагностическая (член психолого-медико-педагогических 

консультаций); 

− организационно-психологическая (организация различных видов занятий с 

использованием современных, специальных технических средств, подготовка учебно-

методического комплекса для организации учебного процесса в средних 

профессиональных и коррекционных учебных заведениях). 

Дескрипторы второго уровня предполагают способности: 

      1) демонстрировать развивающие знания и понимание, полученные на уровне 

высшего образования, которые являются основой или возможностью для 

оригинального развития или применения идей, часто в контексте научных 

исследований; 

2) применять знания и умения при проведении занятий по специальным 

дисциплинам в высшей школе, понимание и способность решать проблемы в новых 

или незнакомых ситуациях в контекстах и рамках более широких (или 

междисциплинарных) областей, связанных с изучаемой областью; 

3) четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование специалистам и 

неспециалистам; способность к социальному взаимодействию с обществом, 

коллективом, навыки работы в группе, сотрудничество, толерантность; включает 

знание языков, умения вести устный и письменный диалог, монолог, деловую 

переписку; 

4) предполагает способности интегрировать знания, справляться со сложностями 

и выносить суждения на основе неполной или ограниченной информации с учетом 

этической и социальной ответственности за применения этих суждений и знаний; 

5) продолжать обучение самостоятельно. 

 

1.2  Ключевые компетенции 

«Магистр образования»» по специальности 6М010500 «Дефектология» владеет 

следующими ключевыми компетенциями в области: 

1) иметь представление (КК1) 

− о роли науки и образования в общественной жизни;  
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− о современных тенденциях в развитии научного познания;  

− об актуальных методологических и философских проблемах естественных 

(социальных, гуманитарных, экономических) наук;  

− о профессиональной компетентности преподавателя высшей школы;  

− о противоречиях и социально-экономических последствиях процессов 

глобализации; 

2) знать (КК2) 

− методологии научного познания;  

− принципов и структуры организации научной деятельности;  

− психологии познавательной деятельности студентов в процессе обучения;   

− психологических методов и средств повышения эффективности и качества 

обучения; 

3) уметь: (КК3) 

− использовать полученные знания для оригинального развития и 

применения идей в контексте научных исследований;  

− критически анализировать существующие концепции, теории и подходы к 

анализу процессов и явлений;  

− интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин для 

решения исследовательских задач в новых незнакомых условиях;  

− путем интеграции знаний выносить суждения и принимать решения на 

основе неполной или ограниченной информации;  

− применять знания педагогики и психологии высшей школы в своей 

педагогической деятельности;  

− применять интерактивные методы обучения;  

− проводить информационно-аналитическую и информационно-

библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  

− креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и 

ситуаций;  

− свободно владеть иностранным языком на профессиональном уровне, 

позволяющим проводить научные исследования и осуществлять преподавание 

специальных дисциплин в вузах;  

− обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической работы в 

виде диссертации, научной статьи, отчета, аналитической записки и др. 

4) иметь навыки: (КК4) 

− научно-исследовательской деятельности, решения стандартных научных 

задач; осуществления образовательной и педагогической деятельности по кредитной 

технологии обучения;  

− методики преподавания профессиональных дисциплин;  

− использования современных информационных технологий в 

образовательном процессе;  

− профессионального общения и межкультурной коммуникации;  
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− ораторского искусства, правильного и логичного оформления своих 

мыслей в устной и письменной форме;  

− расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения образования в докторантуре. 

5) быть компетентным: (КК5) 

− демонстрировать развивающие знания и понимание, полученные на уровне 

высшего образования, которые являются основой или возможностью для 

оригинального развития или применения идей, часто в контексте научных 

исследований; 

− понимание особенностей философского понимания мира с точки зрения 

универсальных законов его существования. 

− владение принципами  формирования научной картины мира.  

− наличие осмысленной гражданской позиции, основанной на принципах 

патриотизма, толерантности. 

− применять знания, понимание и способность решать проблемы в новых 

или незнакомых ситуациях в контекстах и рамках более широких (или 

междисциплинарных) областей, связанных с психологией;  

− способность реализовывать углубленные профессиональные знания и 

умения при проведении занятий по психологическим дисциплинам в высшей школе.  

− способность проводить аналитическую работу и консультирование в 

составе междисциплинарных экспертных групп, учреждений и организаций системы 

государственных и бизнес структур. 

− интегрировать знания, справляться со сложностями и выносить суждения 

на основе неполной или ограниченной информации с учетом этической и социальной 

ответственности за применения этих суждений и знаний; 

− наличие навыков формирования стратегии познавательной деятельности.  

− умение формулировать цели и задачи психологического исследования. 

− способность эффективной реализации научно-исследовательских 

проектов.  

− четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование 

специалистам и неспециалистам; 

− использование в различных видах профессиональной деятельности знаний 

в области теории и практики аргументации.  

− владение профессиональными государственным, русским и иностранным 

языком. 

− продолжать обучение самостоятельно. 

− формирование способности совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень. 

− формирование способности совершенствовать и развивать свой 

общекультурный уровень. 
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Магистр образования по специальности 6М010500 Дефектология» владеют 

следующими профессиональными компетенциями в области применения своих 

профессиональных знаний, умений и навыков: 

1) ПК1 - знание основ фундаментальных наук в рамках специализации, 

формулировать цели и задачи педагогического исследования. 

Владеть современными научными методами познания  и владения ими на 

уровне, необходимом для решения задач, имеющих профильное содержание и 

возникающих при выполнении профессиональных функций; навыками работы с 

профильной информацией. 

2) ПК2 – решать проблемы в новых или незнакомых ситуациях в контекстах и 

рамках более широких (или междисциплинарных) областей, связанных с 

дефектологией; Реализовывать углубленные профессиональные знания и умения при 

проведении занятий по дефектологическим дисциплинам в высшей школе. Проводить 

аналитическую работу и консультирование в составе междисциплинарных экспертных 

групп, учреждений и организаций системы государственных и бизнес структур. 

3) ПК3 - информационное обеспечение дефектологических и профессиональных 

аспектов деятельности организаций и учреждений образования; поддержка, развитие и 

продвижение достижений значимых идей  в области дефектологии;  

4) ПК4 - подготовка и обработка информации для обеспечения практической 

деятельности коррекционных центров, психолого-медико-педагогической комиссии; 

научно-исследовательских лабораторий; педагогических организаций и средствах 

массовой информации.  

5) ПК5 - подготовка и обработка аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного самоуправления; 

аналитическая работа с базами данных и информационными системами; принимать 

управленческие решения; применение методов математической статистики для обработки 

экспериментальных данных. 
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1 Passport of the graduate's educational program of a specialty 6М010500 – 

«Defectology» 

1.1 List of qualifications and positions 

Graduate of the master's degree in specialty 6M010500 - "Defectology» in the scientific 

and pedagogical area of training is awarded the academic degree «Master of Education» in 

specialty 6M010500 «Defectology». 

The spheres of professional activity of masters in the specialty 6M010500 «Defectology» 

are: 

• research (research of modern problems of special pedagogy); 

• pedagogical (teacher of special disciplines in the field of education, training and 

retraining of pedagogical and defectological staff; 

• consultative and diagnostic (member of psychological, medical and pedagogical 

consultations); 

• Organizational-psychological (organization of various types of employment using 

modern, special technical means, preparation of educational and methodical complex for the 

organization of the educational process in secondary professional and correctional educational 

institutions). 

Descriptors of the second level assume abilities: 

      1) demonstrate developing knowledge and understanding gained at the level of higher 

education, which are the basis or opportunity for the original development or application of ideas, 

often in the context of scientific research; 

2) to apply knowledge and skills in conducting classes on special subjects in higher 

education, understanding and the ability to solve problems in new or unfamiliar situations in the 

contexts and frameworks of broader (or interdisciplinary) areas related to the area under study; 

3) clearly and clearly communicate their findings and knowledge and their rationale to 

specialists and laymen; ability to social interaction with society, team, skills of working in a 

group, cooperation, tolerance; includes knowledge of languages, ability to conduct oral and 

written dialogue, monologue, business correspondence; 

4) involves the ability to integrate knowledge, cope with complexities and make judgments 

based on incomplete or limited information, taking into account ethical and social responsibility 

for the application of these judgments and knowledge; 

5) continue training independently. 

1.2 Core competencies 

«Master of Education» on specialty 6М010500 «Defectology» has the following key 

competencies in the field: 

1) have a representation (KС1) 

− on the role of science and education in public life; 

− on current trends in the development of scientific knowledge; 

− on actual methodological and philosophical problems of natural (social, 

humanitarian, economic) sciences; 

− on the professional competence of the teacher of higher education;  

− on the contradictions and socio-economic consequences of the processes of 

globalization; 
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2) know (KС 2) 

− methodology of scientific knowledge; 

− principles and structure of the organization of scientific activity; 

− psychology of cognitive activity of students in the learning process; 

− psychological methods and tools to improve the effectiveness and quality of 

training; 

3) be able to: (KС 3) 

− use the knowledge gained for the original development and application of ideas 

in the context of scientific research; 

− critically analyze existing concepts, theories and approaches to the analysis of 

processes and phenomena; 

− integrate knowledge gained from different disciplines to solve research 

problems in new unfamiliar conditions; 

− by integrating knowledge, make judgments and make decisions based on 

incomplete or limited information; 

− apply knowledge of pedagogy and psychology of higher education in their 

pedagogical activities; 

− apply interactive teaching methods; 

− conduct information and analytical and information-bibliographic work with the 

use of modern information technologies; 

− to think creatively and creatively to solve new problems and situations; 

− abe fluent in a foreign language at a professional level, allowing research and 

teaching of special subjects in universities; 

− generalize the results of research and analytical work in the form of a 

dissertation, a scientific article, a report, an analytical note, etc. 

4) have the skills: (KС 4) 

− research activities, solutions to standard scientific problems; 

− the implementation of educational and pedagogical activities on credit 

technology training; 

− methods of teaching professional disciplines; 

− the use of modern information technology in the educational process; 

− professional communication and intercultural communication; oratorical art, the 

correct and logical formulation of their thoughts in oral and written form; 

− expanding and deepening the knowledge necessary for day-to-day professional 

work and continuing education in doctoral studies. 

5) be competent: (KС 5) 

− to demonstrate the developmental knowledge and understanding gained at the 

level of higher education, which are the basis or opportunity for the original development or 

application of ideas, often in the context of scientific research; 

− ontological implies understanding of the features of the philosophical 

understanding of the world from the point of view of the universal laws of its existence. 
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− the epistemological assumption presupposes the possession of the principles of 

the formation of a scientific picture of the world. 

− axiological suggests a meaningful civic position based on the principles of 

patriotism and tolerance. 

− understanding and the ability to solve problems in new or unfamiliar situations 

in the contexts and frameworks of broader (or interdisciplinary) areas related to psychology; 

− the ability to implement in-depth professional knowledge and skills in 

conducting classes in the psychological disciplines in higher education. 

− ability to conduct analytical work and consulting as part of interdisciplinary 

expert groups, institutions and organizations of the system of state and business structures. 

− integrate knowledge, cope with difficulties and make judgments based on 

incomplete or limited information, taking into account the ethical and social responsibility 

for the application of these judgments and knowledge; 

− the availability of skills to formulate strategies for cognitive activity. 

− ability to formulate goals and objectives of psychological research. 

− the ability to effectively implement research projects. 

− clearly and clearly communicate their findings and knowledge and their 

rationale to specialists and laymen; 

− use in various kinds of professional activity of knowledge in the field of theory 

and practice of argumentation. 

− possession of professional state, Russian and foreign languages. 

− continue learning on your own. 

− the formation of the ability to improve and develop their intellectual level. 

− the formation of the ability to improve and develop its general cultural level. 

 

«Master of Education» in the specialty 6M010500 «Defectology» have the following 

professional competencies in the field of applying their professional knowledge, skills and habits: 

1) PС1 - knowledge of the fundamentals of basic sciences within the framework of 

specialization, formulate goals and tasks of pedagogical research. 

Possess modern scientific methods of cognition and possession at a level necessary for 

solving problems that have a profile content and arise when performing professional functions; 

skills in working with profile information. 

2) PC2 - solve problems in new or unfamiliar situations in the contexts and frameworks of 

broader (or interdisciplinary) areas related to defectology; Implement profound professional 

knowledge and skills in conducting classes in defectology disciplines in higher education. To 

conduct analytical work and consulting in the structure of interdisciplinary expert groups, 

institutions and organizations of the system of state and business structures. 

3) PC3 - information support of defectological and professional aspects of the activities of 

organizations and educational institutions; support, development and promotion of the 

achievements of significant ideas in the field of defectology; 

4) PC4 - preparation and processing of information to ensure the practical activities of 

correctional centers, psychological and medical-pedagogical commission; research laboratories; 

pedagogical organizations and the media. 
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5) PC5 - preparation and processing of analytical information for decision-making by 

government and local government; analytical work with databases and information systems; 

make managerial decisions; application of methods of mathematical statistics for the processing 

of experimental data. 
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 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНДА МОДУЛЬДІК ДЕҢГЕЙДЕ  ИГЕРІЛГЕН КРЕДИТТЕР  КӨЛЕМІН БЕЙНЕЛЕЙТІН ЖИЫНТЫҚ 

КЕСТЕСІ 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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6М010500 «Дефектология» білім беру бағдарламасының мазмұны 
Содержание образовательной программы 6М010500 «Дефектология» 

The content of the educational program 6M010500 «Defectology» 
Модульдің атауы 
Название модуля  
Module name 

Күтілетін нəтижелер 
Ожидаемые результаты 
обучения  
Expected learning outcomes 
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1. Жалпы білім беру модульдері 
                                                                                                1.   Общие обязательные модули 

  1.   General mandatory modules 
Жалпы ғылыми 
Общенаучный 

General scientific 

білім мен түсінік: əлемнің 
ғылыми көрінісін түсіну, 

əлеуметтік, əлеуметтік жəне 

мəдени құбылыстардың негіздері; 

білім мен түсінікті қолдану: 
əлемдегі құндылық-семантикалық 

бағдар: өмірдің құндылықтары, 
өмір; мəдениет, ғылым 

құндылықтары; өндіріс; өркениет 

тарихы, өз елі; дін; 
шешімдерін білдіру: іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, талдау, 

ақпараттарды өңдеу, оның 
пайдалылығын бағалау жəне 

белгіленген оқыту тапсырмаларын 
шешу үшін ұзақ мерзімді 

мақсатты қолдану; 

коммуникативті қабілеттер: 
толеранттылықты қалыптастыру, 

этникалық сəйкестендіру, көп 

мəдениетті қоғамда бейімделу, 
басқа халықтар мен дін 

өкілдерінің мүдделерін құрметтеу; 

Оқуға қабілеті:. білімнің 
құрылымын қалыптастыру, білімді 

жағдайға қарай сəйкес келтіру, 

9 15 1 Ped -5201 Педагогика 
Педагогика 

Pedagogics 

  БД   А ОК   2 Э КК1 
КК3 

КК5 

ПК1 1  Psi -5202 
 

Психология 
Психология 

Psychology 

  БД   А ОК   2 Э 

1 IFN -5203 Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 
History and philosophy of science 

  БД   А ОК   2 Э  

1 IYa(p) -5204 Шет тілі (кəсіптік) 

Иностранный язык (профессиональный) 
Foreign language (professional) 

  БД А ОК 2 Э 
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жинақталған білімнің кеңеюі, өсуі 

знание и понимание: понимание 
научной картины мира, основ 

социальных, общественных, 

культурных явлений; 
применение знаний и 
понимания: ценностно-

смысловой ориентации в мире: 
ценности бытия, жизни; ценности 

культуры, науки; производства; 

истории цивилизаций, 
собственной страны; религии; 
выражение суждений: поиск, 

отбор, систематизация, анализ, 
обработка информации, оценка ее 

полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для 
решения поставленных учебных 

задач; 
коммуникативные способности: 
формирование толерантности, 

этнической идентификации, 

умение адаптироваться в 
поликультурном обществе, 

уважать интересы представителей 

других народов, религий; 
способности к учебе:. 
структурирование знаний, 

ситуативно-адекватной 
актуализации знаний, расширения, 

приращения накопленных знаний. 

knowledge and understanding: an 
understanding of the scientific 

picture of the world, the foundations 

of social, social, cultural phenomena; 
the application of knowledge and 

understanding: the value-semantic 
orientation in the world: the values 

of being, life; the values of culture, 

science; production; history of 
civilizations, own country; religion; 

Expression of judgments: search, 

selection, systematization, analysis, 
information processing, evaluation of 

its usefulness and purposeful 

application in the long term to solve 
the set learning tasks; 

communicative abilities: the 

formation of tolerance, ethnic 
identification, the ability to adapt in a 

multicultural society, respect the 



 

Ф П ВКГУ 011-15-01 

 

interests of representatives of other 

peoples, religions; 
Ability to study :. structuring of 

knowledge, situationally adequate 

actualization of knowledge, 
expansion, increment of accumulated 

knowledge. 

2.1 Мамандық бойынша міндетті модулдері 
2.1 Обязательные модули по специальности  

2.1 Compulsory modules in the specialty 
Методологиялық 

Методологический 
Methodological 

білімі мен түсінігі: университет 

педагогикасы мен психологиясы жəне 
университетте оқыту тəжірибесі; 

қоғамдық өмірдегі ғылым мен білімнің 

рөлі; ғылыми білімді дамытудың 
заманауи тенденциялары туралы; табиғи 

(əлеуметтік, гуманитарлық, 

экономикалық) ғылымдардың нақты 
методологиялық жəне философиялық 

мəселелері бойынша; жоғары білім беру 

мұғалімінің кəсіби құзыреттілігі туралы; 
жаһандану үдерістерінің 

қайшылықтары мен əлеуметтік-

экономикалық салдары туралы; 
білім мен түсінікті қолдану: заманауи 

ғылыми-практикалық мəселелерді 

қалыптастыру жəне шешу, жоғары оқу 

  6    

10 

 

2 

MPSD  -5301 

 

 

Арнайы пəндерді оқытудың əдістері 
Методы преподавания специальных 

дисциплин 

Methods of teaching special subjects 

 БД В КВ 4 Э КК1 

КК2 
КК3 

ПК1 

ПК4 
ПК5 
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орындарында оқыту, ғылыми-зерттеу 

жəне басқарушылық қызметті табысты 
жүргізу 

пікірін білдіру: заманауи ғылыми жəне 

практикалық мəселелерді қалыптастыру 
жəне шешу; коммуникативті 
қабілеттер: ақпараттарды, идеяларды, 

проблемаларды жəне дефектология 
саласындағы шешімдерді 

байланыстыру; 

Оқуға қабілеті: өзін-өзі дамыту, 
тəртіпті өз бетінше меңгеру қабілеті 

знание и понимание:   в области 

вузовской педагогики и психологии и 
опыта преподавания в вузе; о роли 

науки и образования в общественной 

жизни; о современных тенденциях в 
развитии научного познания; об 

актуальных методологических и 

философских проблемах естественных 
(социальных, гуманитарных, 

экономических) наук; о 

профессиональной компетентности 
преподавателя высшей школы; о 

противоречиях и социально-

экономических последствиях процессов 
глобализации; 

применение знаний и понимания: 
формулировать и решать 
современные научные и 

практические проблемы, 

преподавать в вузах, успешно 
осуществлять исследовательскую и 

управленческую деятельность 
выражение суждений:  
формулировать и решать 

современные научные и 
практические проблемы; 
коммуникативные способности:  
сообщать информации, идеи, 
проблемы и решения в области 

дефектологии; 
способности к учебе: саморазвитие, 
способность самостоятельно изучать 

дисциплину. knowledge and 

understanding: in the field of 
university pedagogy and psychology 

and the experience of teaching in the 

university; the role of science and 
education in public life; about modern 

tendencies in development of scientific 

2 

MKSO -5302 

Арнайы білім сапасына мониторинг жүргізу 

Мониторинг качества специального 

образования 

Monitoring the quality of special education 

 

 

  ПД 

   

  В КВ  

    

3 Э  
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knowledge; on the actual 

methodological and philosophical 
problems of natural (social, 

humanitarian, economic) sciences; on 

the professional competence of the 
teacher of higher education; on the 

contradictions and socio-economic 

consequences of the processes of 
globalization; 

application of knowledge and 

understanding: to formulate and solve 
modern scientific and practical 

problems, to teach in universities, to 

successfully carry out research and 
management activities 

expression of judgments: formulate 

and solve modern scientific and 
practical problems; communicative 

abilities: to communicate information, 

ideas, problems and solutions in the 
field of defectology; 

ability to study: self-development, the 

ability to independently learn 
discipline. 

Инновациялык-
инструменталык 

Инновационно-

инструментальный 
Innovation and instrumetal 

білім мен түсінік: қоғамдық 
өмірдегі ғылым мен білімнің рөлі; 

ғылыми білімді дамытудың 

заманауи тенденциялары туралы; 
табиғи (əлеуметтік, гуманитарлық, 

экономикалық) ғылымдардың нақты 

методологиялық жəне 
философиялық мəселелері бойынша; 

жоғары білім беру мұғалімінің 

кəсіби құзыреттілігі туралы; 
жаһандану үдерістерінің 

қайшылықтары мен əлеуметтік-

экономикалық салдары туралы; 

5 9 2 

URPE6301 -5303 

Дамуды басқару жəне психологиялық 

экспертиза 

Управление развитием и психологическая 

экспертиза 

Managing the development and psychological 

examination 

ПД А КВ  3 Э КК1 
КК2 

КК3 

ПК1 
ПК4 

ПК5 
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білім мен түсінікті қолдану: 

ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру 
жəне жүргізу, докторантурада 

ғылыми жұмыстарды жалғастыру 

үшін қажетті қорларды алу; 
пікірін білдіру: ғылыми-

педагогикалық зерттеулердің 

логикасын тəуелсіз іздеу жəне құру; 
коммуникативті қабілеттер: 

командамен əлеуметтік жəне 

коммуникативтік қарым-қатынас, 
ынтымақтастық, толеранттылық; 

оқуға қабілеті: дайындық жəне 

өзін-өзі тəрбиелеу қабілеті. 
знание и понимание:   о роли науки 

и образования в общественной 

жизни; о современных тенденциях в 
развитии научного познания; об 

актуальных методологических и 

философских проблемах 
естественных (социальных, 

гуманитарных, экономических) 

наук; о профессиональной 
компетентности преподавателя 

высшей школы; о противоречиях и 

социально-экономических 
последствиях процессов 

глобализации;  

применение знаний и понимания: 
организовать и провести научные 

исследования, получения необходимого 

задела для продолжения научной работы 
в докторантуре;  
выражение суждений:   
самостоятельном поиске и 
построении логики научно-

педагогического исследования; 

коммуникативные способности: 
социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию. 
knowledge and understanding: the role 

of science and education in public life; 

about modern tendencies in 
development of scientific knowledge; 

on the actual methodological and 

philosophical problems of natural 
(social, humanitarian, economic) 

sciences; on the professional 

1 

MMSP -5304 

Арнайы педагогика мен психологияда 

ғылыми зерттеудің əдістемелері мен тəсілдері 

Методологические основы и методы научных 

исследований в специальной педагогике и 

психологии 

Methodological principles and methods of 

research in special education and psychology 

ПД В ОК 2 Э 
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competence of the teacher of higher 

education; on the contradictions and 
socio-economic consequences of the 

processes of globalization; 

application of knowledge and 
understanding: to organize and conduct 

scientific research, to obtain the 

necessary reserve for the continuation 
of scientific work in doctoral studies; 

the expression of judgments: an 

independent search and the 
construction of the logic of scientific 

and pedagogical research; 

communicative abilities: social and 
communicative interaction with the 

team, cooperation, tolerance; 

ability to study: readiness and ability to 
self-education. 

3. Модули по выбору для определенной специальности 
3.1 Білім беру траекториясы:   арнайы білім беру жүйесін басқару  

Образовательная траектория:    управление в системе специального образования  
 Educational path:   management in special education  

Даму теориясы 
Теория развития 

Тheory of developmen 

білімі мен түсінігі: əр түрлі 
бұзушылықтары бар жас балаларға 

арналған нейропсихологиялық жəне 

сөйлеу дамыту ерекшеліктері туралы; 
балалардың ақыл-ой дамуының 

заңдылықтары, кішкентай балалардың 

психологиялық-психологиялық 
дамуының заманауи ұстанымдары; 

білім мен түсініктерді қолдану: 

кішкентай балаларды дамыту, тəрбиелеу 
жəне белсендіру процесінде теориялық 

білімді пайдалану; дамудың əртүрлі 

қауіп-қатер топтарынан жəне олардың 
ата-аналарынан болатын балаларға ерте 

араласудың əдістері мен нысандары 

7 12  3 NTORSTOVSO -6301 

 
Арнайы білім беру мекемелерінде 
(коррекциялық) тəрбиелеу жəне оқыту 

технологияларының мазмұнын өңдеудің 

ғылыми-теоретикалық негіздері 
Научно-теоретические основы разработки 

содержания и технологии обучения и 

воспитания в специальных (коррекционных) 
организациях образования 

Scientific- theoretical bases of content 

development and technology of training and 
education in special (remedial) educational 

institutions 

ПД   В    КВ 4  Э   КК3 
КК5 

ПК1 

ПК2 
ПК3 

3 PEOIO -6302 
 

Инклюзивті білім берудің құқықтық жəне 
экономикалық негіздері  

Правовые и экономические основы 

ПД В КВ 3 Э  
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туралы ақпаратты пайдалану. 

шешімдерді білдіру: шындықтың 
ғылыми білімі деңгейінде зерттеу 

əдістерін қолдануда: əдіснамалық, 

теориялық, эмпирикалық жəне нақты 
əдістер мен əдістердің деңгейі 

коммуникативті қабілеттер: 

ақпараттарды, идеяларды, 
проблемаларды жəне дефектология 

саласындағы шешімдерді байланыстыру; 

оқуға қабілеттілігі: түзету-дамушы 
материалды өз бетімен іздеу жəне 

жүргізу 

знание и понимание:   об  особенностях 
нервно– психического и речевого 

развития детей раннего возраста с 

различными видами нарушений; 
закономерности психического развития 

детей, современные позиции нервно – 

психического и речевого развития детей 
раннего возраста; 

рименение знаний и понимания:   
использовать теоретические знания в 
процессе развития, обучения и 

активизации детей раннего возраста;  

использовать информацию о методах и 
формах раннего вмешательства для детей 

из различных групп риска отставания в 

развитии и их родителей. 
выражение суждений:  в  применения 

методов исследования на уровнях 

научного познания реальности: 
методологическом, теоретическом, 

эмпирическом и уровне конкретных 

техник и методик  
коммуникативные способности:  
сообщать информации, идеи, 
проблемы и решения в области 

дефектологии; 

способности к учебе:   
самостоятельно искать и проводить 

коррекционно-развивающий 

материала.  
knowledge and understanding: about the 

features of the neuropsychological and 

speech development of young children 
with various types of violations; 

regularities of children 's mental 

development, modern positions of 
neuropsychological and speech 

development of young children; 

инклюзивного образования  

Legal and economic framework of inclusive 
education 
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application of knowledge and 

understanding: to use theoretical 
knowledge in the process of 

development, education and activation 

of young children; use information on 
methods and forms of early intervention 

for children from different risk groups 

of developmental lag and their parents. 
the expression of judgments: in the 

application of research methods at the 

levels of scientific knowledge of reality: 
methodological, theoretical, empirical 

and the level of specific techniques and 

techniques 
communicative abilities: to 

communicate information, ideas, 

problems and solutions in the field of 
defectology; 

ability to study: independently seek and 

conduct correctional-developing 
material. 

Məселелері жəне 

коррекциялық 
Проблемно-

коррекционный 

Problem and correction 

білім мен түсінушілік: білім беру 

мазмұнын ерекшеліктері жəне арнайы 
білім беру ұйымдарында білім беру мен 

оқытудың негізгі технологиялары 

туралы; 
білім мен түсінушілікті қолдану: 

мүгедектігі бар балаларды оқыту жəне 

тəрбиелеу үшін арнайы білім берудің 
заманауи моделдерін қолдануға; 

шешімдерді білдіру: дамытудағы 

мүгедектіктің түрлері мен дəрежесін 
ескере отырып, арнайы білім мазмұнын 

таңдаудың жəне айнымалы құрылыстың 

мəні, принциптері; 
коммуникативті қабілеттер: 

ақпараттарды, идеяларды, 

проблемаларды жəне дефектология 
саласындағы шешімдерді байланыстыру; 

оқуға қабілеті: дайындық жəне өзін-өзі 

тəрбиелеу қабілеті. 
знание и понимание:     о специфике 

содержания образования и об основных 

технологиях обучения и воспитания в 
специальных организациях образования; 

применение знаний и понимания: 
применять современные модели 
специального образования и технологии 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями; 
выражение суждений:   сущность, 

7 

   

12 3 MO -6303 Білім берудегі менеджмент 

Менеджмент в образовании 
Management in education 

БД В КВ 4 Э  КК5 

ПК1 
ПК2 

ПК3 

ПК4 
ПК5 

3 PRVSP -6304 Арнайы педагогикадағы ерте проблемаларға 

араласу 

Проблемы раннего вмешательства в 
специальной педагогике 

Problems of early intervention in special 

education 
 

 

ПД В  КВ  3 Э  
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принципы отбора и вариативного 

конструирования содержания 
специального образования с учетом 

видов и степени нарушений в 

развитии; 
коммуникативные способности:  
сообщать информации, идеи, 

проблемы и решения в области 
дефектологии; 

способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию. 
knowledge and understanding: on the 

specifics of the content of education and 

on the basic technologies of education 
and training in special education 

organizations; 

application of knowledge and 
understanding: apply modern models of 

special education and technologies for 

teaching and educating children with 
disabilities; 

the expression of judgments: the 

essence, principles of selection and 
variable construction of the content of 

special education, taking into account 

the types and extent of disabilities in 
development; 

communicative abilities: to 

communicate information, ideas, 
problems and solutions in the field of 

defectology; 

ability to learn: readiness and ability to 
self-education 

3. Модули по выбору для определенной специальности 
3.1 Білім беру траекториясы:    дамуды басқару жəне сараптама  

Образовательная траектория:    экспертиза и управление развитием  
 Educational path: expertise and development management 

Даму теориясы 

Теория развития 

Тheory of development 

білімі мен түсінігі: əр түрлі 

бұзушылықтары бар жас балаларға 

арналған нейропсихологиялық жəне 
сөйлеу дамыту ерекшеліктері туралы; 

балалардың ақыл-ой дамуының 
заңдылықтары, кішкентай балалардың 

психологиялық-психологиялық 

дамуының заманауи ұстанымдары; 
білім мен түсінушілікті қолдану: 

кішкентай балаларды дамыту, 

тəрбиелеу жəне белсендіру процесінде 
теориялық білімді пайдалану; дамудың 

əртүрлі қауіп-қатер топтарынан жəне 

7 12 3 PRK1503 -6301 Психологиядағы дамыту жəне коррекциялық 

зерттеулердің мəселелері 

Проблемы развивающих и коррекционных 
исследований 

Problems of developmental and remedial studies 

ПД В КВ 4 Э КК5 

ПК1 

ПК2 
ПК3 

ПК4 
ПК5 3 TASRDOV -6302 Мүмкіндігі шектеулі балаларды 

абилитациялау жəне əлеуметтік оңалту 

технологиялары 

Технологии абилитации и социальной 
реабилитации детей с ОВ 

Technology of habilitation and rehabilitation of 

children with disabilities 
 

ПД А КВ 3 Э 
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олардың ата-аналарынан болатын 

балаларға ерте араласудың əдістері мен 
нысандары туралы ақпаратты 

пайдалану. 

шешімдерді білдіру: шындықтың 
ғылыми білімі деңгейінде зерттеу 

əдістерін қолдануда: əдіснамалық, 

теориялық, эмпирикалық жəне нақты 
əдістер мен əдістердің деңгейі 

коммуникативті қабілеттер: 

ақпараттарды, идеяларды, 
проблемаларды жəне дефектология 

саласындағы шешімдерді 

байланыстыру; 
оқуға қабілеттілігі: түзету-дамушы 

материалды өз бетімен іздеу жəне 

жүргізу  
знание и понимание:   об  

особенностях нервно– психического и 

речевого развития детей раннего 
возраста с различными видами 

нарушений; закономерности 

психического развития детей, 
современные позиции нервно – 

психического и речевого развития детей 

раннего возраста; 

применение знаний и понимания:   
использовать теоретические знания в 

процессе развития, обучения и 
активизации детей раннего возраста;  

использовать информацию о методах и 

формах раннего вмешательства для 
детей из различных групп риска 

отставания в развитии и их родителей. 

выражение суждений:  в  применения 
методов исследования на уровнях 

научного познания реальности: 
методологическом, теоретическом, 

эмпирическом и уровне конкретных 

техник и методик  
коммуникативные способности:  
сообщать информации, идеи, 

проблемы и решения в области 
дефектологии; 

способности к учебе:   
самостоятельно искать и проводить 
коррекционно-развивающий 

материала.   
knowledge and understanding: about 
the features of the neuropsychological 

and speech development of young 
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children with various types of 

violations; regularities of children 's 
mental development, modern positions 

of neuropsychological and speech 

development of young children; 
application of knowledge and 

understanding: to use theoretical 

knowledge in the process of 
development, education and activation 

of young children; use information on 

methods and forms of early 
intervention for children from different 

risk groups of developmental lag and 

their parents. 
the expression of judgments: in the 

application of research methods at the 

levels of scientific knowledge of 
reality: methodological, theoretical, 

empirical and the level of specific 

techniques and techniques 
communicative abilities: to 

communicate information, ideas, 

problems and solutions in the field of 
defectology; 

ability to study: independently seek 

and conduct correctional-developing 
material 

Məселелері жəне 

коррекциялық 
Проблемно-

коррекционный 

Problem and correction 

білім мен түсінушілік: білім беру 

мазмұнын ерекшеліктері жəне арнайы 
білім беру ұйымдарында білім беру мен 

оқытудың негізгі технологиялары 

туралы; 
білім мен түсінушілікті қолдану: 

мүгедектігі бар балаларды оқыту жəне 

тəрбиелеу үшін арнайы білім берудің 
заманауи моделдерін қолдануға; 

шешімдерді білдіру: дамытудағы 

мүгедектіктің түрлері мен дəрежесін 
ескере отырып, арнайы білім мазмұнын 

таңдаудың жəне айнымалы құрылыстың 

мəні, принциптері; 
коммуникативті қабілеттер: 

ақпараттарды, идеяларды, 

проблемаларды жəне дефектология 
саласындағы шешімдерді 

байланыстыру; 

Оқуға қабілеті: дайындық жəне өзін-өзі 
тəрбиелеу қабілеті. 

знание и понимание:     о специфике 

содержания образования и об основных 
технологиях обучения и воспитания в 

7 12 3 TMOKPLOV -6303 Мүмкіндігі шектеулі адамдарға коррекциялық 

көмек көрсетудің теоретикалық-
методологиялық негіздері 

Теоретико-методологические основы 

коррекционной помощи лицам с ОВ 
Theoretical and methodological foundations of 

correctional care for people with limited 

possibilities 

  БД В КВ 3 Э КК5 

ПК1 
ПК2 

ПК3 

ПК4 
ПК5 

3 PEKSSO -6304 Арнайы білім беру жүйесіндегі 
психологиялық сараптама жəне коррекция 

Психологическая экспертиза и коррекция в 
системе специального образования 

Psychological examination and correction in 

special education 
 

 

ПД В КВ 4 Э 
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специальных организациях 

образования; 

применение знаний и понимания: 
применять современные модели 

специального образования и технологии 
обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями; 

выражение суждений:   сущность, 
принципы отбора и вариативного 

конструирования содержания 

специального образования с учетом 
видов и степени нарушений в 

развитии; 
коммуникативные способности:  
сообщать информации, идеи, 

проблемы и решения в области 

дефектологии; 
способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию. 

knowledge and understanding: on the 
specifics of the content of education 

and on the basic technologies of 

education and training in special 
education organizations; 

application of knowledge and 

understanding: apply modern models 
of special education and technologies 

for teaching and educating children 

with disabilities; 
the expression of judgments: the 

essence, principles of selection and 

variable construction of the content of 
special education, taking into account 

the types and extent of disabilities in 

development; 
communicative abilities: to 

communicate information, ideas, 
problems and solutions in the field of 

defectology; 

ability to learn: readiness and ability to 
self-education 

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyond qualification 

Қазақстандық  қоғам 

жағдайында тұлғаның 

қалыптасуы жəне дамуы 
Становление и развитие 

личности в условиях 

казахстанского общества 
Formation and 

білім мен түсінушілік: білім беру 

мазмұнын ерекшеліктері жəне 

арнайы білім беру ұйымдарында 
білім беру мен оқытудың негізгі 

технологиялары туралы; 

білім мен түсінушілікті қолдану: 
мүгедектігі бар балаларды оқыту 

8 14 2 

DKz-5205 

Іскерлік қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

БД А КВ 2 Э КК5 

ПК1 

ПК2 
ПК3 

ПК4 

ПК5 

1 
AMRPSUO -5206 

Арнайы білім беру мекемелерінде 
персоналдың даму əдістері жəне акмеология 

Акмеология и методы развития персонала в 

специальных учреждениях образования 

БД А КВ 4 Э 
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development of the 

individual in the Kazakh 
society 

жəне тəрбиелеу үшін арнайы білім 

берудің заманауи моделдерін 
қолдануға; 

шешімдерді білдіру: дамытудағы 

мүгедектіктің түрлері мен дəрежесін 
ескере отырып, арнайы білім 

мазмұнын таңдаудың жəне 

айнымалы құрылыстың мəні, 
принциптері; 

коммуникативті қабілеттер: 

ақпараттарды, идеяларды, 
проблемаларды жəне дефектология 

саласындағы шешімдерді 

байланыстыру; 
Оқуға қабілеті: дайындық жəне өзін-

өзі тəрбиелеу қабілеті 

знание и понимание:  в области 
преподаваемой дисциплины; 

 применение знаний и понимания: 
в профессиональном пространстве;  

выражение суждений: 
формирование критического 

мышления; 

коммуникативные способности: 
социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 
сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию. 
knowledge and understanding: on the 

specifics of the content of education 

and on the basic technologies of 
education and training in special 

education organizations; 

application of knowledge and 
understanding: apply modern models 

of special education and technologies 
for teaching and educating children 

with disabilities; 

the expression of judgments: the 
essence, principles of selection and 

variable construction of the content of 

special education, taking into account 
the types and extent of disabilities in 

development; 

communicative abilities: to 
communicate information, ideas, 

problems and solutions in the field of 

defectology; 
ability to learn: readiness and ability to 

self-education. 

 Psychology and the methods of staff 

development in institutions of education 

2 

PKT -5207 

Ерте балалық аутизмде қолданылатын 

психокоррекциялық технологиялар 
Психокоррекционные технологии при раннем 

детском аутизме 

Psychocorrectional technology in early childhood 
autism 

БД А КВ 2 Э 



 

Ф П ВКГУ 011-15-01 

 

Педагогикалық 

Педагогический 
Pedagogical 

білімі мен түсінігі: оқытылатын 

пəндер саласында; 
білім мен түсінікті қолдану: кəсіби 

кеңістікте; 

пікір білдіру: сыни ойлауды 
қалыптастыру; 

коммуникативті қабілеттер: 
командамен əлеуметтік жəне 
коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық, төзімділік; 

оқуға қабілеті: дайындық жəне 
өзін-өзі тəрбиелеу қабілеті  

знание и понимание:  в области 

преподаваемой дисциплины; 

применение знаний и понимания: 
в профессиональном пространстве;  

выражение суждений: 
формирование критического 

мышления; 

коммуникативные способности: 
социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию; 

knowledge and understanding: in the 
field of the taught discipline; 

application of knowledge and 

understanding: in the professional 
space; 

expression of judgments: the formation 

of critical thinking; 
communicative abilities: social and 

communicative interaction with the 

team, cooperation, tolerance; 
ability to learn: readiness and ability to 

self-education  

3 5 3 

РP 
Педагогикалық іс-тəжірибе (үздіксіз) 

Педагогическая практика (непрерывная) 

Teaching practice (continuous) 

   3  КК1 

КК2 

Зерттеу  
Исследовательский  

Research 

білім мен түсінік: зерттеу əдістері 
жəне тəжірибелік жұмыстар; 

білім мен түсінікті қолдану: 
қолданбалы ғылыми пакеттермен 
жəне редакциялық 

бағдарламалармен жұмыс істеу, 

ғылыми зерттеулер мен 
əзірлемелерді өткізу кезінде 

қолданылатын; 

шешімдерін білдіру: ағымдағы 
зерттеулердің ғылыми жəне 

практикалық маңыздылығын талдау; 
коммуникативті қабілеттер: 
командамен əлеуметтік жəне 

3 5 4 

Is 
Зерттеу іс-тəжірибе 

Исследовательская практика 

Research Practice 

   3  КК1 
КК2 

ПК3 
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коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық, төзімділік; 
ооқуға қабілеті: дайындық жəне 

өзін-өзі тəрбиелеу қабілеті 
знание и понимание:  методов 
исследования и проведения 

экспериментальных работ; 

применение знаний и понимания: 
работы с прикладными научными 

пакетами и редакторскими 

программами, 
используемыми при проведении 

научных исследований и 

разработок; 
выражение суждений: анализ 

научной и практической 

значимости проводимых 
исследований; 

коммуникативные способности: 
социально-коммуникативного 
взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 
способности к учебе:  готовность и 
способность к самообразованию;  

knowledge and understanding: 

research methods and experimental 
works; 

application of knowledge and 

understanding: work with applied 
scientific packages and editorial 

programs, 

used in the conduct of scientific 
research and development; 

Expression of judgments: an analysis 

of the scientific and practical 
significance of ongoing research; 

communicative abilities: social and 
communicative interaction with the 

team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: readiness and ability to 
self-education 

Ғылыми-зерттеу  

Научно-

исследовательский  
Scientifically research 

білімі мен түсінігі: ғылыми 

зерттеулер əдістемесі; 

білім мен түсінікті қолдану: кəсіби 
бағытта ғылыми жобалар мен 

зерттеулер жүргізу; 

шығармашылық ойлау жəне жаңа 
проблемаларды жəне жағдайларды 

шешуге шығармашылық көзқарас 

коммуникативті қабілеттер: 
шешендік, ауызша жəне жазбаша 

7 12 1,2,3 

NI 

Магистрдің ғылыми-зерттеу жұмысы, 

сонымен қатар магистрлік диссертацияны 
дайындау 

Научно исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 
магистрской диссертации (НИРМ) 

Scientific research work of master student, 

including masters thesis (SRWM) 

   7   
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түрде ойларын дұрыс жəне 

логикалық тұжырымдау. 
оқуға қабілеті: өзін-өзі даярлауға 

дайындық жəне қабілеті; 
знание и понимание:   методологии 
научных исследований; 
применение знаний и понимания: 
выполнять научные проекты и 
исследования в профессиональной 

области; 

выражение суждений: креативно 
мыслить и творчески подходить к 

решению новых проблем и ситуаций 

коммуникативные способности: 
ораторского искусства, правильного 

и логичного оформления своих 

мыслей в устной и письменной 
форме. 
способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию;  
knowledge and understanding: the 

methodology of scientific research; 

application of knowledge and 
understanding: to carry out scientific 

projects and research in the 

professional field; 
expression of judgments: creative 

thinking and creative approach to 

solving new problems and situations 
communicative abilities: oratory, 

correct and logical formulation of their 

thoughts in oral and written form. 
ability to study: readiness and ability to 

self-education 

Қорытынды мемлекеттік 
аттестация модулі 

Модуль итоговой 

аттестации МИГА 
Module of final 

examination (MFE) 

білімі мен түсінігі: ғылыми 
зерттеулер əдістемесі; 

білім мен түсінікті қолдану: кəсіби 

бағытта ғылыми жобалар мен 
зерттеулер жүргізу; 

шешімдерді білдіру: 
шешімдер қабылдау жəне 
коммуникативті қабілеттерін шешу 

үшін білімді интеграциялау арқылы: 

шешендік, ауызша жəне жазбаша 
түрде олардың ойларын дұрыс жəне 

логикалық түрде тұжырымдау. 

оқуға қабілеті: өзін-өзі даярлауға 
дайындық жəне қабілеті; 

знание и понимание:   методологии 

научных исследований; 

применение знаний и понимания: 

4 7 4 

 

Кешенді емтихан 
Комплексный экзамен 

Integrated examination 

   1   

4 

 

Магистрлік диссертацияны рəсімдеу жəне 
қорғау 

Оформление и защита магистерской 

диссертации 
Writing and defense of masters dissertation 

   3   
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уметь выполнять научные проекты и 

исследования в профессиональной 
области; 

выражение суждений:  
путем интеграции знаний выносить 
суждения и принимать решения 

коммуникативные способности: 
ораторского искусства, правильного 
и логичного оформления своих 

мыслей в устной и письменной 

форме. 
способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию;  

knowledge and understanding: the 
methodology of scientific research; 

application of knowledge and 

understanding: to be able to carry out 
scientific projects and research in the 

professional field; 

expression of judgments: 
through the integration of knowledge 

to make judgments and make decisions 

communicative abilities: oratory, the 
correct and logical formulation of their 

thoughts in oral and written form. 

ability to study: readiness and ability to 
self-education 
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МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМА 
МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

MODULAR DIRECTORY 
6М010500 Дефектология 
6М010500 Дефектология 

6M010500 Defectology 
Ғылыми-педагогикалық бағыт 

Научно-педагогическое направление 
Scientific and pedagogical direction 

Модульдің атауы жəне 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Жалпы ғылыми 
Общенаучный 
General scientific 
ON 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

Данилевич Ю.И. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

ООМ 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура  

Магистратура  

Master's Courses 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

24 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

8 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

1 семестр  

1 семестр 

1 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

1. Шет тілі (кəсіптік) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign language (professional) 

2. Психология 

Психология 

Psychology 

3. Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

4. Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 



Оқыту нəтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

Түсініктері болуы тиіс: дамудың қазіргі жағдайындағы 

жалпы кəсіби қызметтің ғылыми негіздері туралы  

білуі тиіс:  психология ғылымының дамуы мен даму 

тарихы; негізгі ұғымдары мен анықтамалары; жалпы 

психологияның іргелі білім ретінде мақсаттары, 

міндеттері мен мазмұны; психологиялық ғылым мен 

практиканың теориялық негіздері; əлеуметтік-

психологиялық құбылыстар мен процестердің 

заңдылықтары; басқару жəне маркетинг саласындағы 

ғылыми-зерттеу проблемалары жəне кəсіпорынды 

басқаруды жақсарту үшін алынған нəтижелерді 

пайдалану; сөйлеу жағдайындағы қарым-қатынас 

нысандарын қалыптастыру үшін негізгі орфографиялы 

жəне пунктуация ережелері; 

істей алуы керек: психологиялық фактілерді, 

құбылыстарды салыстыру, талдау жəне 

интерпретациялау; шет тіліндегі ауызша жəне жазбаша 

түрдегі түрлі стилистикалық жəне тақырыптық мəтіндерін 

жасау; 

дағдылары: тəжiрибе жəне когнитивтiк қызметте, кəсiби 

қызметте де психологиядан алынған бiлiмдердi тəуелсiз 

қолдануға; стандартты ғылыми жəне кəсіби мəселелерді 

шешу; ұйымдар мен кəсіпорындарды ұйымдастыру мен 

басқарудағы практикалық мəселелерді ғылыми талдау 

жəне шешу; тыңдау жəне шет тілін білу. 
иметь представление:  об общенаучных основах 

профессиональной деятельности в условиях современной 

ситуации развития 

знать:  историю развития и становления психологической 

науки; основные понятия и определения; цели, задачи и 

содержание общей психологии как фундаментальной 

дисциплины; теоретические основы психологической  

науки и практики; закономерности социально – 

психологических явлений и процессов; исследования 

проблем в области менеджмента и маркетинга и 

использовать полученные результаты для 

совершенствования методов управления предприятием; 

основные  орфографические и пунктуационные правила 

оформления речи в ситуационных формах общения; 

уметь:  сопоставлять, анализировать и интерпретировать 

психологические факты, явления;; создавать тексты 

разнообразной стилевой и тематической принадлежности 

в устной и письменной формах на иностранном языке;   

иметь навыки:  самостоятельно применять на практике 

полученные знания по психологии как в процессе учебно-

познавательной деятельности, так и в профессиональной 

деятельности; решения стандартных научных и 

профессиональных задач; научного анализа и решения 

практических проблем в организации и управлении 

деятельностью организаций и предприятий; аудировать и 

говорить на иностранном языке. 

have representation on the general scientific basis of the 



professional activity in the conditions of the present situation 

know: the history of development and formation of 

psychological science; basic concepts and definitions; goals, 

objectives and content of general psychology as a 

fundamental discipline; theoretical basis of psychological 

science and practice; patterns of socio - psychological 

phenomena and processes; research issues in the field of 

management and marketing, and use the results to improve the 

management company; basic spelling and punctuation rules of 

making a speech in situational forms of communication; 

be able to: compare, analyze and interpret psychological 

facts, events; create texts of various stylistic and thematic 

accessories in oral and written forms in a foreign language; 

have skills: self-use the acquired knowledge in psychology in 

the process of teaching and learning activities, as well as in 

professional activities; standard solutions of scientific and 

professional objectives; scientific analysis and solution of 

practical problems in the organization and management of the 

organizations and enterprises; audited and speak a foreign 

language. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 
Экзамен  
Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

1 семестр бойы 

1 семестра 

1 semester 

Əдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Армстронг Карен. Иудаизм, христандық пен 

исламдағы 4000  жылдық ізденіс: Құдайтану баяны. 

Оқулық. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 

қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 432 бет. 

2. Войтов,А. Г. История и философия науки : учебное 

пособие / А. Г. Войтов. – М.: Дашков и К, 2015. – 692 с. 

3. Ильин, В. В. Введение в историю и философию 

науки /В. В. Ильин, С. А. Лебедев. – М.: Академический 

проект, 2013. – 384 с. 

4. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. 

Əлеуметтік психологияға кіріспе. 11- басылым. - 

Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 

2018 жыл. – 408 бет. 

5. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология 

тарихы. 11-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

6. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 

648 бет. 

7. Психология и педагогика высшей школы /Л. Д. 

Столяренко [и др.]. Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 620 с. 

8. Педагогика и психология высшей школы / под ред. 



М. В. Булатовой –Топорковой. – М., 2012. 

9. Беляков, С. А., Клячко Т. Л., Полушкина Е. А. 

Экспорт образовательных услуг. Анализ 

управленческих решений. – М.: Дело, 2015. –124 с. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 

Модульдің атауы жəне 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Инновациялык-инструменталык 
Инновационно-инструментальный 
Innovation and instrumetal 
II 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

Стельмах С.А. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

ОМС 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура  

Магистратура  

Master's Courses   

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

15 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

5 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

1,2 семестр  

1,2  семестр 

1, 2 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Жалпы ғылыми 

Общенаучный 

General scientific 

ON 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

1. Дамуды басқару жəне психологиялық экспертиза 

Управление развитием и психологическая экспертиза 

Managing the development and psychological examination 

2. Арнайы педагогика мен психологияда ғылыми 

зерттеудің əдістемелері мен тəсілдері 

Методологические основы и методы научных 

исследований в специальной педагогике и психологии 

Methodological principles and methods of research in special 

education and psychology 

Оқыту нəтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

түсініктері болуы керек: дефектологиядағы ғылыми 

жəне тəжірибелік зерттеулердің əдіснамасы мен 

принциптері туралы 



білу керек: дефектологияның əртүрлі салаларында 

аналитикалық жəне сараптамалық зерттеулер жасаудың 

заманауи теориясы; осы зерттеулерді жүргізу əдістері мен 

əдістері; peer review принциптері 

істей алуы керек: ғылыми зерттеулердің кезеңдерін 

сипаттау жəне талдау; ғылым тілдерін талдайды; Жеке 

процедуралар мен əдістерді қолданудың көлемін анықтау 

(түсіндіру, дəлелдеу, эксперимент); зерттеу принциптерін, 

тəсілдерін жəне тұжырымдамаларын талдау 

дағдылары: ұқсас зерттеулер жүргізу үшін білімін 

практикалық қолдану. 
иметь представление:  о методологии и принципах 

научного и практического исследования в дефектологии 

знать: современных теории построения аналитических и 

экспертных исследований в различных областях 

дефектологии; методы и приемы проведения данных 

исследований; принципы экспертной оценки 

уметь:  описывать и анализировать этапы научного 

исследования; анализировать языки науки; выявлять 

сферы применения отдельных процедур и методов 

(объяснение, доказательство, эксперимент); 

анализировать исследовательские принципы, подходы и 

концепции 

иметь навыки:  практическом применении знаний для 

проведения подобных исследований. 

have representation on the methodology and principles of 

scientific and practical research in defectology 

know: the modern theory of building analytical and expert 

research in various fields of defectology; methods and 

techniques of research data; principles of peer review 

be able to: describe and analyze the stages of scientific 

research; analyze the language of science; to identify the 

scope of the individual procedures and methods (explanation, 

evidence, experiment); analyze research principles, 

approaches and concepts 

have skills: practical application of knowledge to carry out 

such studies. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 
Экзамен  
Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

1, 2 семестр бойы 

1, 2 семестра 

1, 2 semester  

Əдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. 

Əлеуметтік психологияға кіріспе. 11- басылым. - 

Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 

2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология 



тарихы. 11-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 

648 бет. 

4. Психология и педагогика высшей школы /Л. Д. 

Столяренко [и др.]. Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 620 с. 

5. Педагогика и психология высшей школы / под ред. 

М. В. Булатовой –Топорковой. – М., 2012. 

6. Беляков, С. А., Клячко Т. Л., Полушкина Е. А. 

Экспорт образовательных услуг. Анализ 

управленческих решений. – М.: Дело, 2015. –124 с. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 

Модульдің атауы жəне 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Методологиялық 
Методологический 
Мethodological 
М 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

Северинова Е.А. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

ОМС 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура  

Магистратура  

Master's Courses   

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

21 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

7 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time 

Семестр  

Семестр 

Semester 

2 семестр бойы 

2 семестра 

2 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Инновациялык-инструменталык 

Инновационно-инструментальный 

Innovation and instrumetal 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

1. Арнайы пəндерді оқытудың əдістері 

Методы преподавания специальных дисциплин 

Methods of teaching special subjects 

2. Арнайы білім сапасына мониторинг жүргізу 

Мониторинг качества специального образования 



Monitoring the quality of special education 

Оқыту нəтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

түсінігі болуы тиіс: арнайы білім беру үдерісін қолдау 

жəне басқару ерекшеліктері туралы 

білуі керек: сабақтардың əдістемелік сценарийі: арнайы 

пəндер курсы бойынша проблемалық лекция жəне 

семинарлар; аудиторияда тұтас оқыту жəне тəрбиелеу 

жағдайларын ұйымдастыру талаптары; арнайы білім 

берудің сапалық жүйесінің негізі 

істей алуы керек: МШ əр түрлі санаттағы тұлғаларға 

қатысты арнайы білім беру технологиясын қолдану; 

арнайы білім сапасын бақылау; 

дағдылары: арнайы білім беру үдерісін бақылау рəсімін 

құрастыру; арнайы оқу орындарында білім беру жəне 

тəрбие қызметін жоспарлау жəне жүргізу. 

иметь представление:  о специфике сопровождения и 

управления процессом специального образования 

знать: методический сценарий занятий: проблемной 

лекции и семинаров по курсам специальных дисциплин; 

требования к организации целостных учебно-

воспитательных ситуаций на занятиях; основы системы 

качества специального образования 

уметь:  применять технологии специального образования 

в отношении различных категорий лиц с ОВ; проводить 

мониторинг качества специального образования 

иметь навыки:  проектирования процедуры мониторинга 

процесса специального образования; планирования и 

проведения обучающих и воспитательных занятий в 

специальных учреждениях образования. 

have an idea: the specifics of the process of tracking and 

management of special education 

know: methodological script of lecture: problem lecture 

courses and seminars on special subjects; requirements for the 

organization of holistic teaching and educational situations in 

the classroom; foundations of the system as a special 

education 

be able to: apply the technology of special education in the 

various categories of persons with HIA; monitor the quality of 

special education 

have skills: design procedures for monitoring the process of 

special education; planning and conducting training and 

educational activities in institutions of education. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 
Экзамен  
Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

1 семестр бойы 

1 семестра 

1 semester  

Əдебиеттер  1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – 



Литература 

Literature 

М.: Владос, 1999. 

2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: 

контекстный подход. – М.: Высшая школа, 2011. 

3. Балахчи Л.В. Мониторинг как инструмент управления 

образовательным процессом. Методическое пособие. - 

Иркутск: Изд-во Главного управления общего и 

профессионального образования администрации 

иркутской области, 2014. - 56с. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 

Модульдің атауы жəне 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Məселелері жəне коррекциялық 
Проблемно-коррекционный 
Problem and correction 
РС 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

1. Коккозева К.Ш. 

2. Стельмах С.А. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

МВОС 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура  

Магистратура  

Master's Courses   

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

21 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

7 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time 

Семестр  

Семестр 

Semester 

3 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Методологиялық 

Методологический 

Мethodological 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Білім беру бағдарламасы:арнайы білім беру жүйесін 

басқару 

Образовательная программа:управление в системе 

специального образования 

Education program:management in special education 

1. Білім берудегі менеджмент 

Менеджмент в образовании 

Management in education 

2. Арнайы педагогикадағы ерте проблемаларға араласу 



Проблемы раннего вмешательства в специальной 

педагогике 

Problems of early intervention in special education 

Білім беру бағдарламасы:дамуды басқару жəне 

сараптама 

Образовательная программа:экспертиза и управление 

развитием 

Education program:expertise and development management 

1. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға коррекциялық көмек 

көрсетудің теоретикалық-методологиялық негіздері 

Теоретико-методологические основы коррекционной 

помощи лицам с ОВ 

Theoretical and methodological foundations of correctional 

care for people with limited possibilities 

 2.Арнайы білім беру жүйесіндегі психологиялық 

сараптама жəне коррекция 

Психологическая экспертиза и коррекция в системе 

специального образования 

Psychological examination and correction in special 

education 

Оқыту нəтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

Түсінігі болуы керек: əр түрлі тəуекелдік топтардан 

жəне олардың ата-аналарынан шыққан балалармен 

жұмыс істеудің негізгі принциптері, əдістері, түрлері мен 

түрлері туралы идея. 

білуі керек: баланың жəне отбасының негізгі 

қажеттіліктерін анықтау əдістерін, қолдаудың əдістерін 

жəне нысандарын жəне ерте күтімді, ерте араласудың 

негізгі бағдарламаларын; 

істей алуы керек: дамудың əртүрлі тəуекел топтарынан 

жəне олардың ата-аналарынан келетін балаларға ерте 

араласудың əдістері мен формалары туралы ақпаратты 

пайдалану; əр түрлі салалардағы аналитикалық жəне 

сараптамалық зерттеулерді, осы зерттеулерді жүргізудің 

əдістері мен əдістемелерін, сондай-ақ ұқсас зерттеулер 

жүргізу үшін арнайы білім беруді (арнайы білім беру 

жүйесінде емтихан) өткізу үшін қазіргі заманғы 

теорияларға бағыттау. 

дағдылары: МШ балалармен жəне олардың 

отбасыларымен алдын алу, дамыту жəне түзету 

жұмыстары; арнайы білімнің негізгі компоненттерін 

сараптамалық бағалау. 
иметь представление:  об основных принципах, 

методах, формах и видах работы с детьми из различных 

групп риска отставания в развитии и их родителями 

знать: методы выявления основных потребностей 

ребенка и семьи, методы и формы сопровождения и 

ранней помощи, основные программы раннего 

вмешательства; 

уметь:  использовать информацию о методах и формах 

раннего вмешательства для детей из различных групп 

риска отставания в развитии и их родителей; 

ориентироваться в современных теориях построения 



аналитических и экспертных исследований в различных 

областях, методах и приемах проведения данных 

исследований, в практическом применении знаний для 

проведения подобных исследований (экспертизы в 

системе специального образования). 

иметь навыки:  профилактической, развивающей и 

коррекционной работы с детьми с ОВ и их семьями; 

экспертной оценки основных составляющих 

специального образования. 

have representation on the basic principles, methods, forms 

and types of work with children from different groups at risk 

for developmental delays and their parents 

know: methods to identify the basic needs of the child and 

family, methods and forms of support and early intervention, 

the main early intervention programs; 

be able to: use the information on the methods and forms of 

early intervention services for children from various groups at 

risk for developmental delays and their parents; navigate the 

modern theory of building analytical and expert research in 

various fields, methods and techniques of research data, in the 

practical application of knowledge to carry out such studies 

(expertise in special education). 

have skills: preventive, developmental and remedial work 

with children with HIA and their families; expert assessment 

of the main components of special education. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 
Экзамен  
Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

1 семестр бойы 

1 семестра 

1 semester  

Əдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Борисенко, Т.Н. Первичная социализация 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях стационара [Текст] / Т. Н. Борисенко // 

Логопед. - 2015. - №1. - С. 80-90. 

2. Бруштейн, И.  «Всегда спеши к своей звезде!» 

[Текст] : будни и праздники Курского музыкального 

коллежда - интерната для слепых / И. Бруштейн // 

Социальное обслуживание. - 2015. - №2.- С. 10-19. 

3. Быкова, О.Г. Опыт работы комплексного центра 

социального обслуживания по социальной адаптации 

слабовидящих граждан [Текст] / О.Г. Быкова // 

Социальное обслуживание. - 2014. - №5. - С. 54-56. 

4. Варлакова, Н.И Социальный туризм как 

эффективная технология социокультурной реабилитации 

граждан пожилого возраста и инвалидов [Текст] / Н.И 

Варлакова // Социальное обслуживание.- 2015. - №2.- С. 

45-49. 



5. Дерюжева, И.Т.  Куклотерапия в реабилитации 

граждан пожилого возраста и инвалидов [Текст] / И. Т. 

Дерюжева // Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. - 2014. - №1. - С. 22-30. 

6. Барышева, А.Н. Реабилитация детей с ОВЗ в 

трудной жизненной ситуации [Текст] / А.Н. Барышева // 

Социальная педагогика. - 2014. -№5. - С. 61-66. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 

 

Модульдің атауы 

жəне шифрі 

Название модуля и 

шифр 

Module name and 

cipher 

Даму теориясы 
Теория развития 
Тheory of development 
TR 

Модульға жауапты 

Ответственный за 

модуль 

Responsible for the 

module 

1. Коккозева К.Ш. 

2. Стельмах С.А. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

МВОС 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура  

Магистратура  

Master's Courses   

Сағаттардың 

апталық саны 

Количество часов в 

неделю 

Number of hours per 

week 

21 

Кредиттер саны 

Количество 

кредитов 

Amount of credits 

7 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time 

Семестр  

Семестр 

Semester 

3 

Білім алушылардың 

саны  

Количество 

обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің 

пререквизиттері 

Методологиялық 

Методологический 



Пререквизиты 

модуля 

Prerequisites of the 

module 

Мethodological 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Білім беру бағдарламасы:арнайы білім беру жүйесін басқару 

Образовательная программа:управление в системе специального 

образования 

Education program:management in special education 

1. Арнайы білім беру мекемелерінде (коррекциялық) тəрбиелеу 

жəне оқыту технологияларының мазмұнын өңдеудің ғылыми-

теоретикалық негіздері 

Научно-теоретические основы разработки содержания и 

технологии обучения и воспитания в специальных 

(коррекционных) организациях образования 

Scientific- theoretical bases of content development and technology of 

training and education in special (remedial) educational institutions 

2. Инклюзивті білім берудің құқықтық жəне экономикалық 

негіздері  

Правовые и экономические основы инклюзивного образования  

Legal and economic framework of inclusive education 

Білім беру бағдарламасы:дамуды басқару жəне сараптама 

Образовательная программа:экспертиза и управление развитием 

Education program:expertise and development management 

1. Психологиядағы дамыту жəне коррекциялық зерттеулердің 

мəселелері 

Проблемы развивающих и коррекционных исследований 

Problems of developmental and remedial studies 

 2. Мүмкіндігі шектеулі балаларды абилитациялау жəне əлеуметтік 

оңалту технологиялары 

Технологии абилитации и социальной реабилитации детей с ОВ 

Technology of habilitation and rehabilitation of children with 

disabilities 

Оқыту нəтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

түсінігі болуы керек: əр түрлі тəуекелдік топтардан жəне олардың 

ата-аналарынан шыққан балалармен жұмыс істеудің негізгі 

принциптері, əдістері, түрлері мен түрлері; 

білуі керек: баланың жəне отбасының негізгі қажеттіліктерін 

анықтау əдістерін, қолдаудың əдістерін жəне нысандарын жəне 

ерте күтімді, ерте араласудың негізгі бағдарламаларын; 

істей алуы керек: дамудың əртүрлі тəуекел топтарынан жəне 

олардың ата-аналарынан келетін балаларға ерте араласудың 

əдістері мен формалары туралы ақпаратты пайдалану; əр түрлі 

салалардағы аналитикалық жəне сараптамалық зерттеулерді, осы 

зерттеулерді жүргізудің əдістері мен əдістерін, сондай-ақ ұқсас 

зерттеулер жүргізу үшін арнайы білім беруді (арнайы білім беру 

жүйесінде емтихан) өткізу үшін қазіргі заманғы теорияларға 

бағыттау; 

дағдылары: МШ балалармен жəне олардың отбасыларымен бар 

алдын алу, дамыту жəне түзету жұмыстары; арнайы білімнің 

негізгі компоненттерін сараптамалық бағалау. 

иметь представление:  об основных принципах, методах, формах 

и видах работы с детьми из различных групп риска отставания в 

развитии и их родителями 



знать: методы выявления основных потребностей ребенка и 

семьи, методы и формы сопровождения и ранней помощи, 

основные программы раннего вмешательства; 

уметь:  использовать информацию о методах и формах раннего 

вмешательства для детей из различных групп риска отставания в 

развитии и их родителей; ориентироваться в современных теориях 

построения аналитических и экспертных исследований в 

различных областях, методах и приемах проведения данных 

исследований, в практическом применении знаний для проведения 

подобных исследований (экспертизы в системе специального 

образования). 

иметь навыки:  профилактической, развивающей и 

коррекционной работы с детьми с ОВ и их семьями; экспертной 

оценки основных составляющих специального образования. 

have representation on the basic principles, methods, forms and types 

of work with children from different groups at risk for developmental 

delays and their parents 

know: methods to identify the basic needs of the child and family, 

methods and forms of support and early intervention, the main early 

intervention programs; 

be able to: use the information on the methods and forms of early 

intervention services for children from various groups at risk for 

developmental delays and their parents; navigate the modern theory of 

building analytical and expert research in various fields, methods and 

techniques of research data, in the practical application of knowledge to 

carry out such studies (expertise in special education). 

have skills: preventive, developmental and remedial work with children 

with HIA and their families; expert assessment of the main components 

of special education. 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Форма итогового 

контроля 

Form of final control 

Емтихан 
Экзамен  
Exam 

Кредиттерді алу 

шарты 

Условия для 

получения кредитов 

Conditions for 

obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность 

модуля 

Duration of the 

module 

1 семестр бойы 

1 семестра 

1 semester 

Əдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік 

психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-

басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 

қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық 



аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Бондарь Т. А., Захарова И. Ю., Константинова И. С., 

Посицельская М. А., Яремчук М. В. Подготовка к школе детей 

с нарушениями эмоционально-волевой сферы: от 

индивидуальных занятий к обучению в классе. 3 -е изд. М.: 

Теревинф, 2013. - 280 с. 

5. Бардышевская М.К. Аутизм в современном социальном 

контексте //Аргументы и факты. 2013. 17 мая. 

6. Золотовицкий Р. Больные аутизмом: право на диагноз 

[Электронный 

7. ресурс] // Российское агентство правовой и судебной 

информации (РАПСИ).URL: 

ttp://rapsinews.ru/legislation_publication/20121221/265866280.html 

8. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный 

ребенок.Пути помощи. М.: Теревинф, 2010. 288 с. 

9. Уиндер С. и др. На «ты» с аутизмом. М.: Теревинф, 2013. 

510 с. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 

Модульдің атауы жəне 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Қазақстандық қоғам жағдайындағы тұлғаның 
қалыптасуы жəне дамуы 
Становление и развитие личности в условиях 
казахстанского общества 
Formation and development of the individual in the 
Kazakh society  
SRL 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

Ковалев С.Э. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

МВВК 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура  

Магистратура  

Master's Courses   

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

24 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

8 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time 

Семестр  

Семестр 

Semester 

1, 2 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 



Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Бакалавриат 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

1. Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

2. Арнайы білім беру мекемелерінде персоналдың даму 

əдістері жəне акмеология 

Акмеология и методы развития персонала в специальных 

учреждениях образования 

Psychology and the methods of staff development in 

institutions of education 

3. Ерте балалық аутизмде қолданылатын 

психокоррекциялық технологиялар 

Психокоррекционные технологии при раннем детском 

аутизме 

Psychocorrectional technology in early childhood autism 

Оқыту нəтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

түсінігі болуы керек: Қазақстанда психологияны 

дамытудың заманауи шарттары  
білуі керек: психологияның мемлекеттік тілдегі 

категориялы аппараты; көп этникалық кеңістіктегі 

толеранттық қатынастардың негізгі принциптері; 

акмеология ұғымдары 

істей алуы керек: мемлекеттік тілде кəсіптік мəтіндерді 

түсіну; кəсiби акмеологиялық дамудың психологиялық 

қолдауын жүзеге асыру 
дағдылары: мемлекеттік тілде сөйлеу жəне тыңдау; кəсіби 

психологиялық қызмет акмеологиялық дамудың тəсілі 

ретінде 

иметь представление: о современных условиях развития 

психологии в Казахстане 
знать: категориальный аппарат психологии на 

государственном языке; основные принципы толерантного 

отношения в полиэтническом пространстве; концепции 

акмеологии 

уметь: понимать профессиональные тексты на 

государственном языке; осуществлять психологическое 

сопровождение акмеологического развития профессионала 

иметь навыки:  аудировать и говорить на 

государственном языке; профессиональной 

психологической деятельности как пути акмеологического 

развития 

have a representation of modern conditions of psychology in 

Kazakhstan 

know: categorical apparatus of psychology in the state 

language; the basic principles of tolerance in a multi-ethnic 

space; concept acmeology 

be able to: understand professional texts in the official 

language; implement psychological support professional 

development acmeological 

have skills: audited and speak the official language; 

professional psychological activity as a way of acmeological 



Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 
Экзамен  
Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

2 семестр  

2 семестра 

2 semester 

Əдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Коккозева К. Ш., Барабанова Е. И. Акмеология и методы 

развития персонала в специальных учреждениях 

образования: учеб. пособие / К. Ш. Коккозева, Е. И. 

Барабанова ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 

2016. - 90 с. 

2.Волков И. В., Афанасьева И. В., Горохов В. А. Факторы 

эффективного использования трудового потенциала // 

Вестник НГИЭИ. 2016. № 5 (60). С. 18–25. 

3. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. 

Əлеуметтік психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 

408 бет. 

4. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология 

тарихы. 11-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

5. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 

648 бет. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 

Модульдің атауы жəне 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Іс-тəжірибе модулдер 
Модули практик (МП) 
Мodules of practices (MP) 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

Стельмах С.А. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

ДМ 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура  

Магистратура  

Master's Courses   

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

18 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

6 



Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time 

Семестр  

Семестр 

Semester 

3, 4 семестр бойы 

3, 4 семестра 

3, 4 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Магистратураның барлық модульдері 

Все модули магистратуры 

Successful defense of the thesis 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

1. Педагогикалық іс-тəжірибе (үздіксіз) 

Педагогическая практика (непрерывная) 

Teaching practice (continuous) 

2. Зерттеу іс-тəжірибе 

Исследовательская практика 

Research Practice 

Оқыту нəтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білім:  психологиялық жəне педагогикалық ғылымның 

өзекті мəселелері; ғылыми талдау үшін қажетті дағдылар 

мен тəсілдер; түрлі аймақтардағы сараптамалық 

зерттеулерді жəне талдауларды құрудың заманауи 

теориялары, ол зерттеулерді өткізу əдістері мен тəсілдері;  

дағды:  білім беру үдерістерін талдауда жаһандану, 

мəдениеттану жəне формациялық бағыттардың 

қағидаларына негізделе отырып, практикалық міндеттерді 

шешу; кешенді пəнаралық мəселелерді шешу; 

біліктілік: педагогикалық талдау тəсілдері; ақпараттарды 

белсенді қолдануға мүмкіндік беретін кəсіби іс əрекет 

үдерісіндегі білімдерді жаңарту; дефектологиялық 

ғылымда жалпы ғылыми əдіснаманы жəне əдістемелік 

аппараттарды қолдану; осы сияқты зерттеулерді өткізуде 

дефектолог білімін практикалық пайдалану;  

знать: актуальные проблемы психологической и 

педагогической науки; необходимые навыки и приемы 

научного анализа; о современных теориях построения 

аналитических и экспертных исследований в различных 

областях, методах и приемах проведения данных исследований; 

уметь:  решать практические задачи, опираясь на принципы 

цивилизованного культурологического и формационного 

подходов к анализу образовательных процессов; решать 

комплексные междисциплинарные проблемы; 

иметь навыки:  приемов педагогического анализа; 

обновления знаний в процессе профессиональной 

деятельности, обеспечивающей активное использование 

информации; использования общенаучной методологии и 

методического аппарата дефектологической науки; в 

практическом применении знаний дефектолога для 

проведения подобных исследований. 

know: actual problems of psychological and pedagogical 

sciences; the necessary skills and techniques of scientific 

analysis; about modern theories of building analytical and 



expert research in various fields, methods and techniques of 

research data; 

be able to: solve practical problems, based on the principles of 

cultural and civilized formative approaches to the analysis of 

educational processes; solve complex interdisciplinary 

problems; 

have skills: teaching methods of analysis; update knowledge in 

professional activities, providing the active use of information; 

the use of scientific methodology and analytical tools 

defectological science; in the practical application of 

knowledge pathologists to conduct such research. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Есепті қорғау 
Защита отчета 
Protect your report 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Есепті табысты қорғау 

Успешная защита отчета 

Successful report protection 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

2 семестр бойы 

2 семестра 

2 semester 

Əдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Волков И. В., Афанасьева И. В., Горохов В. А. Факторы 

эффективного использования трудового потенциала // 

Вестник НГИЭИ. 2016. № 5 (60). С. 18–25. 

2. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. 

Əлеуметтік психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 

408 бет. 

3. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология 

тарихы. 11-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

4. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 

648 бет. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 

Модульдің атауы жəне 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Ғылыми-зерттеу жұмысы 
Научно-исследовательская работа 
Research work 
NIR 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

Стельмах С.А. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

ДМ 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура  

Магистратура  

Master's Courses   

Сағаттардың апталық саны 21 



Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

7 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time 

Семестр  

Семестр 

Semester 

1, 2, 3 семестр  

1, 2, 3 семестра 

1, 2, 3 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Магистратураның барлық модульдері 

Все модули магистратуры 

Successful defense of the thesis 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

1. Магистрдің ғылыми-зерттеу жұмысы, сонымен қатар 

магистрлік диссертацияны дайындау 

Научно исследовательская работа магистранта, включая 

выполнение магистрской диссертации (НИРМ) 

Scientific research work of master student, including masters 

thesis (SRWM) 

Оқыту нəтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білім: эксперименттік жұмыстарды өткізу жəне зерттеу 

əдістері; 

дағды: зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпараттарды 

жүйелеу, талдау жүргізу; қойылған міндеттер шегінде 

теориялық жəне эксперименттік зерттеулер жүргізу; 

алынған мəліметтердің сенімділігін тексеру; 

біліктілік:  ғылыми зерттеу мақсаты мен міндеттерін 

қалыптастыру; зерттеу əдістемелерін таңдау жəне негіздеу; 

ғылыми зерттеулерді өткізуде қолданылатын редакторлық 

бағдарламалармен жəне қолданбалы ғылыми пакеттермен 

жұмыс; ғылыми зерттеулердің нəтижелерін рəсімдеу 

(есепті рəсімдеу, ғылыми мақала, баяндама тезистерін 

жазу).  

иметь представление: о современных методах научных 

исследований, обработки и интерпретации 

экспериментальных данных 

знать: методы исследования и проведения 

экспериментальных работ;  

уметь:  проводить анализ, систематизацию и обобщение 

научной информации по теме исследований, теоретическое 

или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач, анализ достоверности полученных 

результатов; 

иметь навыки:  формулирования целей и задач научного 

исследования; выбора и обоснования методики 

исследования; работы с прикладными научными пакетами 

и редакторскими программами, используемыми при 

проведении научных исследований и разработок; 

оформления результатов научных исследований 



(оформление отчёта, написание научных статей, тезисов 

докладов). 

have representation on modern methods of scientific research, 

processing and interpretation of experimental data 

know: research methods and experimental works; 

be able to: analyze, organize and synthesize scientific 

information on research, theoretical and experimental research 

in the framework of objectives, analysis of the reliability of the 

results obtained; 

have skills: formulating goals and objectives of scientific 

research; select and justify research methodology; work with 

applied research and editorial package programs used in 

scientific research and development; design of research results 

(report design, writing scientific articles, abstracts). 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Диссертация қорғау 
Защита диссертации 
Defense of the thesis 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Диссертацияны табысты қорғау 

Успешная защита диссертации 

Successful defense of the thesis 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

3 семестр  

3 семестра 

3 semester 

Əдебиеттер  

Литература 

Literature 

Зерттеу бағыты бойынша 

По направлению исследования 

In the direction of the study 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 



                                                                            Қосымша 2 
АҚПАРАТТЫҚ  ПАКЕТ/КУРСТАР КАТАЛОГЫ 

УНИВЕ
РСТИТЕ
Т 
ТУРАЛ
Ы 
АҚПАР
АТ  
 

ЖОО туралы жалпы ақпарат  
1. ЖОО атауы жəне мекен жайы: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, ғимарат № 1, 
дəрісхана № 250, психология жəне коррекциялық педагогика кафедрасы, 30-шы Гв. 
Дивизия көшесі, 34. 

 
2. Академиялық күнтізбе: 2 жылдық оқу (күндізгі оқу түрі). 
2018-2019 оқу жылына арналған ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистранттар 

үшін   
Академиялық күнтізбе 

1 семестр 
21-25 тамыз  Магистранттарды университетке қабылдау   
30  тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні 
26-29  тамыз Элективті пəндерге тіркеу  
1  қырқүйек  Білім күні жəне оқу жылының салтанатты  

ашылуы 
1 қыркүйек   – 29  желтоқсан    1 семестр 
1қыркүйек  – 15 желтоқсан   Теориялық оқу 
1-9 қазан   Аралық бақылау. Рейтинг №1 
1  желтоқсан    Қақақстан Республикасының Бірінші 

Президентінің күні  
26 қараша -8  желтоқсан   Теориялық оқумен қатар ғылыми-зерттеу  

жұмыстары  
10-15  желтоқсан   Аралық бақылау. Рейтинг №2 
16-17  желтоқсан    Қазақстан Республикасының Тəуелсіздік күні 
17-29  желтоқсан    Емтихан сессиясы 
1-2 қаңтар Жаңа жыл  
29  желтоқсан 1 семестрдің аяқталуы 
7 қаңтар  Рождество 
1-12 қаңтар  Қысқы демалыс 

2 семестр 
14 қаңтар – 27 сəуір Теориялық оқу 
25 ақпан -2 наурыз Аралық бақылау. Рейтинг №1 
8  наурыз Халықаралы əйелдер күні 
21 - 23  наурыз Наурыз мейрамы 
15-27  сəуір Теориялық оқумен қатар ғылыми-зерттеу  

жұмыстары  
22 -27  сəуір Аралық бақылау. Рейтинг №2 
1  мамыр   Қазақстан халықының бірлігі күні  
29  сəуір  - 18  мамыр Емтихан сессиясы 
7 мамыр Отан Қорғаушылар күні  
9  мамыр Жеңіс Күні  
20  мамыр  – 20 маусым Ғылыми-зерттеу жұмысы 
6 маусым Астана күні 



22 маусым - 03 тамыз Жазғы демалыс 
3. ЖОО басшылығы 
Ректор- з.ғ.д., Төлеген М.А. 
Стратегиялық даму жəне ғылыми жұмыстар жөніндегі проректор – Ph.D докторы, 
Сералин Г.А. 
Оқу-əдістемелік жұмыстар жөніндегі проректор - б.ғ.д. Мырзагалиева А.Б. 
Тəрбие жұмысы жөніндегі проректор -  п.ғ.к. Ровнякова И.В. 
Академиялық саясат жəне білім беру бағдарламаларын басқару 
департаментінің директоры – п.ғ.к. Стеблецова И.С.      
ППж/еК факультетінің деканы – м.ғ.к. Куленова Г.Б. 
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің бастығы м.а.-  
Ныкмуканова М.М. 
Психология жəне коррекциялық педагогикасы кафедрасының меңгерушісі –
пс.ғ.к., Стельмах С.А. 
4. ЖОО жалпы сипаттамасы:  

Қазіргі уақытта Университет жоғары кəсіби білім берудің көп 
деңгейлі құрылымы шеңберінде мамандарды орта кəсіптік, жоғары жəне 
жоғары оқу орнынан кейінгі кəсіби білім беру саласындағы қызметті жүзеге 
асыру құқығында мемлекеттік лицензияға сəйкес жарамдылық мерзімін 
шектеусіз оқытуды жүзеге асырады: 

- 30 магистратура мамандықтары бойынша даярлау жүргізеді.  
Университетте білім берудің кредиттік жүйесі енгізілді: 2003-04 оқу 

жылынан бастап - экономикалық мамандық студенттері үшін; 2004-05 оқу жылынан 
бастап - жоғары кəсіби білімнің барлық мамандықтарының 1 курс студенттері үшін. 

ППж/еМ факультетінде 10 бакалавриат білім беру бағдарламасы, 7 
магистратура бағдарламасы бойынша мамандар даярлау жүргізіледі. Келесі 
мамандықтар бойынша бакалаврлар: 5В010300- «Педагогика жəне психология», 
5В012300 - «Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану», 5В010500 «Дефектология», 
5В050300 - «Психология», 5В010100 - «Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу», 
5В010200 - « Бастауыш оқытудың педагогикасы мен əдістемесі», 5В010400 – 
«Бастапқы əскери дайындық», 5В010800 - «Дене шынықтыру», 5В010600 – 
«Музыкалық білім», 5В090500 – «Əлеуметтік жұмыс». 7 мамандық бойынша 
магистранттар дайындалады: 6M050300 - «Психология», 6M010500- 
«Дефектология», 6М010100 - «Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу», 6M010200 
- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен əдістемесі», 6М010300 - «Педагогика 
жəне психология», 6M012300 - «Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану», 
6M010800 – «Дене шынықтыру». Білім беру процесінде  кафедраның 
оқытушыларының, ізденушілерінің, стденттері мен магистранттарының барлық 
бағыттардағы зерттеу материалдары белсенді түрде қолданылады. ҒЗЖ жəне СҒЗЖ 
нəтижелері оқу процесіне енгізілген.  
5.  Ұсынылатын оқыту бағдарламаларының тізімі ( оның ішінде оқудың ақысы):  
Магистратура: 6М050300 - «Дефектология». Оқу ақысы: жылына 396 000 теңге.  
6.  Бағдарламаға қабылдау тəртібі жəне қабылдау ережесі 

академиялық мобильділігін қамтамасыз ету  үшін білім алушы жекелеген 
пəндерді басқа оқу орындарында,  шетелде оқи алады. Ұйым басшысы басқа білім 
беру мекемелерінде оқи алатын кредиттер санының жоғары шегін бегілейді.  
Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдары арасында білім беру 
ұйымдарында жекелеген пəндерді оқыту жағдайына байланысты екі жақты келісім 
жасалады. 

Басқа оқу мекемесінде жеке пəндерді оқу жағдайда білім алушы пəн бойынша 
аралық аттестаттаудан өткеннен кейін жəне емтихан бағасын, пəн бойынша 
қорытынды бағаны жəне меңгерілген кредиттер санын көрсететін емтихан 
ведомостын (немесе транскрипт) өзі білім алатын ЖОО деканатына өткізеді.  

Арнайы үлгідегі білім алушының өтінішінде жібетіп отырған ЖОО атауы 
жəне  толық мекен жайы факультеттің/ЖОО департаментінің академиялық 
ұтқырлық бойынша бағдарламаларының жауапты нұсқаушысының тегі, аты, жөні, 



сонымен бірге, білім алушының жеке ақпараттары (тегі, аты, жөні, туған күні, 
тұратын мекен жайы, байланыс мəліметтері) жазылады.  

Өтініште білім алушының ұтқырлық бағдарламасына қатысуы үшін оқу 
мотивациясы, шетелде оқу үшін шет тілі бойынша біліктілік деңгейі, жұмыс 
тəжірибесі жəне шетелдегі алдыңғы тəжірибесі, шетелде оқу үшін алған гранттары 
жайлы мəліметтер беріледі.  

Академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша оқыту туралы келісім 
академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алушының оқыту процесін 
реттейтін негізгі құжат болып табылады жəне арнайы үлгі түрінде ағылшын тілінде 
толтырылады. 

Егер қабылдаушы мекеме академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу 
туралы оң шешім қабылдаса, келісім үш жақты тəртіппен қабылданады: 
қабылдаушы мекеме, білім алушы жəне жіберуші университет. 

ОҚЫТУ 
БАҒДАР
ЛАМАЛ
АРЫ 
БОЙЫН
ША 
АҚПАР
АТТАР 

(курс 
каталог
ы) 

 1. Оқу бағдарламаларының жалпы сипаттамасы 
• дəрежесі / біліктілігі: 
6М010500 «Дефектология» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының 
магистрі 
• Оқу деңгейлері (қадамдары): 
Магистратура бағдарламаларын сəтті игерген түлектер PhD докторантурасына 
дайындалады; 
• Бағдарламаға түсуге қойылатын талаптар: 
Бағдарламаға қабылдау Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына 
қабылдаудың стандартты ережелеріне сəйкес жүзеге асырылады. Магистратураның 
білім беру бағдарламаларын меңгергісі келетін тұлғалардың алдыңғы білім деңгейі 
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім болып табылады. «Кіріс» кезінде 
магистрант тиісті кəсіби магистрдің оқу бағдарламасын меңгеру үшін қажетті 
барлық қажетті шарттарды иеленуі керек. 6M010500 «Дефектология» мамандығына 
түсу үшін «Арнайы педагогика», «Арнайы психология» пəндерін меңгеру қажет. 
Қажетті алғышарттар болмаған жағдайда магистрант ақылы негізде оқуға мүмкіндік 
алады. Бұл жағдайда магистратурада оқу магистр магистратураның реквизиттерін 
меңгергеннен кейін басталады 
- 2 курс - академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру кезінде оқу бағдарламасының 
айырмашылығы ескеріледі, ол міндетті компоненттің бес пəнінен аспауы тиіс. 

 Оқу жəне кəсіби мақсаттар: үздіксіз білім беру бағдарламалары / 
мүмкіндіктері: 
- Қоғам өміріндегі ғылым мен білім рөлі; ғылыми білімді дамытудың заманауи 
тенденциялары туралы; табиғи (əлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) 
ғылымдардың нақты методологиялық жəне философиялық мəселелері бойынша; 
жоғары білім беру мұғалімінің кəсіби құзыреттілігі туралы; жаһандану 
үдерістерінің қайшылықтары мен əлеуметтік-экономикалық салдары туралы 
білімдерін қалыптастыру; 
- ғылыми білім əдіснамасын білу; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен 
құрылымы; оқу процесінде білім алушылардың танымдық белсенділігінің 
психологиясы; білім берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық 
əдістері мен құралдары туралы білімдермен қаруландыру; 
-  Ғылыми зерттеулер контексінде түпнұсқа əзірлеу жəне қолдану үшін алынған 
білімді пайдалану; процестер мен құбылыстарды талдаудың қолданыстағы 
ұғымдарын, теорияларын жəне тəсілдерін сыни талдау; жаңа таныс емес 
жағдайларда зерттеу мəселелерін шешу үшін түрлі пəндер шеңберінде алынған 
білімді интеграциялау; толық емес немесе шектелген ақпаратқа негізделген білімді 
интеграциялау, шешімдер қабылдау жəне шешім қабылдау; педагогикалық 
қызметте жоғары мектептің педагогикасы мен психологиясы туралы білімін 
қолдану; интерактивті оқыту əдістерін қолдануға; заманауи ақпараттық 
технологияларды қолданумен ақпараттық-талдамалық жəне ақпараттық-
библиографиялық жұмыстарды жүргізу; шығармашылық ойлау жəне жаңа 
проблемаларды жəне жағдайларды шешуге шығармашылық көзқарас; 
университеттерде арнайы пəндерді зерттеуге жəне оқытуға мүмкіндік беретін кəсіби 



деңгейде шет тілін еркін меңгеру; диссертация, ғылыми мақала, баяндама, 
аналитикалық жазба жəне т.б. түрінде ғылыми-зерттеу жəне аналитикалық 
жұмыстың нəтижелерін қорытындылау дағдыларын қалыптастыру; 
- Ғылыми-зерттеу жұмысының, стандартты ғылыми проблемаларды шешу; 
кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-педагогикалық қызметті жүзеге асыру; 
кəсіптік пəндерді оқыту əдістемесі; оқу үдерісіне заманауи ақпараттық 
технологияларды пайдалану; кəсіби қарым-қатынас жəне мəдениетаралық қарым-
қатынас; шешендік жəне жазбаша түрдегі ойларды дұрыс жəне логикалық түрде 
қалыптастыру; күнделікті кəсіби жұмыс жəне докторантурада үздіксіз білім алу 
үшін қажетті білімді кеңейту жəне тереңдету дағдыларын қалыптастыру. 

 Кредиттердің көрсетілуімен бағдарлама құрылымы (жылына 59 ECTS 
кредит) 

 2018 жылғы оқуға қабылдау бағдарламасының құрылымы - №1 қосымшаны 
қараңыз 

 Қорытынды емтихандар (егер бар болса) 
Əр пəн бойынша емтихан ауызша емтихан түрінде, билет немесе тест бойынша 
тапсырылады. 
• Магистранттардың қорытынды аттестациясы академиялық күнтізбеде жəне 
мамандықтардың оқу жоспарларында белгіленген мерзімдерде кешенді емтихан 
тапсыру жəне магистрлік диссертацияны қорғау түрінде жүзеге асырылады. 
• Кешенді емтихан 4 семестрде диссертация қорғауға дейін 1 айдан кешіктірмей 
жүргізіледі. Мамандық бойынша кешенді емтихан магистратураның білім беру 
бағдарламасының профильді пəндер циклінің пəндері бойынша тапсырылады. 
Магистрлік диссертацияны қрғау тəртібі ағымдық, аралық жəне қорытынды 
үлгерімдік бақылауды жүзеге асырудың Типтік ережелеріне сəйкес ЖОО-мен 
дербес анықталады. 
 Білім алушының əзірленген жобасы 4-семестрдің соңында мемлекеттік 
аттестациялық комиссия отырысында ашық түрде қорғалады. 

Əрбір пəн бойынша дəріскердің тегі, аты, жөні:  
1) Капышева Г.К., к.ф.н., Шет тілі жəне аударма ісі кафедрасы - 
«Шет тілі» (кəсіби).  
2) Сейтембетов Е.Ж.., ф.ғ.к.., Қазақстан тарихы кафедрасы - 
«Ғылым тарихы жəне философиясы». 
3) Данилевич Ю.И., пс.ғ.к.., психология жəне коррекциялық педагогика 
кафедрасының доценті – «Психология». 
4) Игибаева А.К., Завалко Н.А., д.п.н., педагогикалық білім жəне 
менеджмент кафедрасының профессоры - «Педагогика». 
5) Стельмах С.А., пс.ғ.к.., психология жəне коррекциялық педагогика 
кафедрасының доценті – «Арнайы педагогика мен психологияда 
ғылыми зерттеудің əдістемелері мен тəсілдері», «Ерте балалық 
аутизмде қолданылатын психокоррекциялық технологиялар», 
«Психокоррекционные технологии при раннем детском аутизме», 
«Мүмкіндігі шектеулі адамдарға коррекциялық көмек көрсетудің 
теоретикалық-методологиялық негіздері». 
6) Мацкеевич И.К. пс.ғ.к.., психология жəне коррекциялық педагогика 
кафедрасының доценті - «Дамуды басқару жəне психологиялық 
экспертиза», «Арнайы білім беру жүйесіндегі психологиялық 
сараптама жəне коррекция» 
7) Северинова Е.А. п.ғ.к.., психология жəне коррекциялық педагогика 
кафедрасының доценті - «Арнайы пəндерді оқытудың əдістері», 
«Арнайы білім беру мекемелерінде (коррекциялық) тəрбиелеу жəне 
оқыту технологияларының мазмұнын өңдеудің ғылыми-
теоретикалық негіздер», «Арнайы білім сапасына мониторинг 
жүргізу». 
8) Коккозева К.Ш. п.ғ.к.., психология жəне коррекциялық педагогика 



кафедрасының доценті - «Арнайы білім беру мекемелерінде 
персоналдың даму əдістері жəне акмеология». 
9) Барабанова Е.И. пс.ғ.к.., психология жəне коррекциялық педагогика 
кафедрасының доценті - «Мүмкіндігі шектеулі балаларды 
абилитациялау жəне əлеуметтік оңалту технологиялары», «Арнайы 
педагогикадағы ерте проблемаларға араласу». 
10) Дергачева Е.В. пс.ғ.к.., психология жəне коррекциялық педагогика 
кафедрасының доценті - «Психологиядағы дамыту жəне коррекциялық 
зерттеулердің мəселелері», «Білім берудегі менеджмент». 
11) Кыржибаева С.К. логопед «Инклюзивті білім берудің құқықтық 
жəне экономикалық негіздері». 
12) Садыкова С.Т., к.ф.н., кафедра казахского языка и литературы - 
«Іскери казақ тілі». 

 Жекелеген пəндердің сипаттамасы (курстардың, юниталардың)  
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – ШЕТ ТІЛІ (КƏСІПТІК)  
Пəннің коды – IYa(p) -5202 
Пəн түрі - БП 
Курстың /пəннің деңгейі - МК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 1 
Кредиттер саны - 2 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Капышева Г.К. 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – Магистратурада шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты 
білім мен белсенді тілдік дағдыларын бакалавриатта алған  ары қарай 
тереңдету жəне дамыту болып табылады жəне шет тілін оыту олардың 
мəдени ой-өрісін кеңейтудің көзі ретінде пайдалану. Магистратурада «Шет 
тілі» курсын оқытудың түпкі мақсаты - мамандық бойынша əдебиеттерді 
дербес оқуға үйрету, аннотациялық түсініктеме беруге үйрену, ғылыми 
мақалалар, тезистер мен баяндамаларды, əлеуметтік жəне саяси əдебиеттерді 
оқу жəне аудару, оқығандары бойынша өз пікірлерін білдіруге мүмкіндігінің 
болуы. 
Пререквизиттер - «Шет тілі», «Кəсіптік-бағдарланған шет тілі». 
Курстың /пəннің мазсмұны. Қойылған мақсаттарға сəйкес курс мазмұны 
мамандық бойынша оқу,сөйлеу, тыңдау, аудару, хаттарды талдау,а ажетті 
білім жəне дағдыларды арнайы əдебиеттер негізінде сөйлеу іс-əрекетіне 
оқыту болып табылады.  Барлық іс-əрекет түрлерін меңгеру кешенді түрде, 
белгілі фонетикалық, лексикалық жəне грамматикалық материалдарды 
меңгеру бірлестігінде жүзеге асады. Материалдар жекелеген құбылыстар 
түрінде емес, жүйелі түрде, байланысты құбылыстар мен салыстыру 
топтарын жалпылау жəне шолу түрінде қарастырылады. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 

1. Гильманова А.А. Использование художественных текстов для 
обучения чтению на иностранном языке /А.А. Гильманова, С.Е. 
Никитина, Э.Р. Даминова // Междунар. науч.-исслед. журнал. – 2016. - № 
4 (46) Ч. 3. – С. 24-27  
2. Лосева Т.В. Организация эстетического воспитания на уроках 
английского языка в начальной школе / Т.В. Лосева, К.В. Кузнецова, Г.М. 
Игейсинова // Молодой ученый. – 2016. – № 1. – С. 728-730  
3. Дворина Н. Г. Использование интерактивной компьютерной 
технологии распознавания жестов и речи на практических занятиях по 
иностранному языку [Электронный ресурс] / Н. Г. Дворнина, Н. Н. 



Горлушкина, Н. Н. Филатова // Науковедение. – 2015. – № 3 (28). 
4. Имамутдинова Ф. Р. Особенности использования интерактивной 
доски в обучении иностранным языкам // Вестн. БелЮИ МВД России. – 
2014. – № 2-2. – С. 54-57 
5. Тимофеева Е. В. Использование информационно-коммуникационных 
технологий при обучении иностранному языку / Е. В. Тимофеева, Ю. А. 
Кайль // Изв. АлтГУ. – 2014. – № 2 (82). – С. 77-80 

Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – ҒЫЛЫМ ТАРИХЫ ЖƏНЕ 
ФИЛОСОФИЯСЫ 
Пəннің коды – IFN -5201 
Пəн түрі - БП 
Курстың /пəннің деңгейі - МК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 1 
Кредиттер саны - 2 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Сейтембетов Е.Ж. 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – зерттеу негіздері, даму логикасы жəне ғылыми білімді 
қалыптастыру жолдары.  
Пререквизиттер - «Философия», «Əлеуметтану», «Педагогика», 
«Психология», «Арнайы педагогика». 
Курс / пəн мазмұны 
Білім: негізгі гносеологиялық модельдер, формалар мен алдын-ала ғылыми, 
ғылыми жəне коммерциялық емес ғылыми білімді əдістерін; 
білуі керек: терең кəсіби білімді талап ғылыми-зерттеу қызметі барысында 
туындайтын проблемаларды тұжырымдау жəне шешу; тиісті ғылыми-зерттеу 
əдістерін таңдау қолданыстағы өзгерту жəне нақты тергеу мақсаттары 
негізінде жаңа əдістерін, дамыту; қазіргі заманғы теориясы мен 
практикасының болмысты ұғыну жəне талдау; 
дағдысы болуы керек: жүргізу тəуелсіз ғылыми-зерттеу қызметін, ғылыми-
зерттеу, ғылыми мақалалар жазу, рефераттар, конференцияларда 
презентациялар, симпозиумдар, дөңгелек үстелдер, пікірталастар мен 
пікірталастарға əдіснамалық жəне əдістемелік білімін қолданылады. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 
1. Армстронг Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000  жылдық 
ізденіс: Құдайтану баяны. Оқулық. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 432 бет. 
2. Войтов,А. Г. История и философия науки : учебное пособие / А. Г. 
Войтов. – М.: Дашков и К, 2015. – 692 с. 
3. Ильин, В. В. Введение в историю и философию науки /В. В. Ильин, С. 
А. Лебедев. – М.: Академический проект, 2013. – 384 с. 
Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  



Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – ПЕДАГОГИКА  
Пəннің коды – Ped -5203 
Пəн түрі - БП 
Курстың /пəннің деңгейі - МК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 1 
Кредиттер саны - 2 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Завалко Н.А., Игибаева А.К. 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – болашақ мұғалімдердің кəсіби даярлығын арттыру, 
оларды жоғары мектеп педагогикасының əдістемелік жəне теориялық 
негіздерімен таныстыру, жоғары білім берудегі оқу үдерісін талдау, 
жоспарлау жəне ұйымдастырудың заманауи тəсілдері. 
Пререквизиттер - «Философия», «Əлеуметтану», «Психология», 
«Психология» 
Курс / пəн мазмұны 
Кіріспе. Педагогика ғылымы жəне оның гуманитарлық ғылымдар 
жүйесіндегі орны. Жоғары білім беру педагогикасы. Педагогикалық үдеріс 
ретінде жоғары білімнің мақсаттары мен міндеттері. Педагогикалық 
қызметтің мəні мен құрылымы. жоғары мектеп мұғалімі жəне өз құзыреті 
ағымдағы талаптарды жеке басын куəландыратын. Жоғарғы оқу орнының 
оқытушысының коммуникативтік біліктілігі. Кəсіптік оқыту процесінің мəні. 
Жоғары білім берудегі оқу үдерісінің əдіснамалық негіздері. Жоғары білім 
берудегі білім мазмұны. Жоғары білім берудегі білім беруді 
ұйымдастырудың əдістері мен формалары. Болашақ мамандарды даярлауда 
оқытудың белсенді əдістері мен формалары. Жоғары мектеп əлеуметтік 
мекеме ретінде. Кураторлық жұмыстарды ұйымдастыру. Жоғары білім 
берудегі білім беру технологияларын қолданудың ғылыми негіздері. 
Ұсынылған оқулықтар: 

1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / М. Т. Громкова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.–446 с.–
Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/122588 

2. Психология и педагогика высшей школы /Л. Д. Столяренко [и др.]. –
Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 620 с.  

3. Бахмутский, А. Е. Педагогика: учебник / [А. Е. Бахмутский и др.]. 
Санкт-Петербург: Питер пресс, 2017. – 304 с. 

4. Башаркина, Е. А. Общая педагогика: курс лекций: в 2 ч. / Е. А. 
Башаркина. – Могилев: МГУ, 2013―2014. 

5. Девятых, С. Ю. Основы психологии и педагогики: психологические 
тесты и упражнения / С. Ю. Девятых. – Минск: Республиканский 
институт высшей школы, 2016. – 59 с. 

Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – ПСИХОЛОГИЯ   



Пəннің коды – Psi -5204 
Пəн түрі - БП 
Курстың /пəннің деңгейі - МК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 1 
Кредиттер саны - 2 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Данилевич Юлия Иосифовна/ Ауренова 
Мадина Даулетхановна  
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер)   
Пререквизиттері - «Философия», «Əлеуметтану», «Педагогика», 
«Психология жəне адам дамуы» 
Курс / пəн мазмұны 
ЖОО оқытушысы қызметінің мазмұны жəне оның педагогикалық 
дағдыларын жетілдіру үшін психологиялық жағдай. ЖОО білім беру 
жүйесінде педагогикалық тəртіп ретінде психологияның генезисі. Оқу пəні 
дидактика санаты ретінде. Психология пəнін оқшаулау проблемасының 
əдістемелік аспектілері. Философия, өнер жəне ғылымдағы психиканы 
зерттеудің ерекшелігі. Психологиялық білімді таныстыру проблемасының 
əдістемелік аспектілері. Негізгі психологиялық санаттарды жүйелеу 
проблемасының əдістемелік аспектілері. Психология бойынша дəріс оқу 
əдістемесі. Семинарды өткізу əдістері. Жеке сұхбат жүргізу, емтихандар мен 
тесттер өткізу əдісі. Əдебиеттерді оқитын студенттерді басқару əдістемесі. 
Студенттердің жазбаша жұмыс істеу əдіснамасы. Студенттердің ғылыми 
үйірмелері жұмысын басқару əдісі. Жоғары мектептің өзін-өзі 
ұйымдастыруы. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Психология и педагогика высшей школы /Л. Д. Столяренко [и др.]. 
Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 620 с. 

5. Педагогика и психология высшей школы / под ред. М. В. Булатовой –
Топорковой. – М., 2012. 

6. Беляков, С. А., Клячко Т. Л., Полушкина Е. А. Экспорт 
образовательных услуг. Анализ управленческих решений. – М.: Дело, 
2015. –124 с. 

Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – АРНАЙЫ ПЕДАГОГИКА МЕН 
ПСИХОЛОГИЯДА ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУДІҢ ƏДІСТЕМЕЛЕРІ МЕН 
ТƏСІЛДЕРІ   



Пəннің коды – MMSP -5302 
Пəн түрі - МП  
Курстың /пəннің деңгейі - МК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 1 
Кредиттер саны - 5 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Стельмах Светлана Александровна  
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер)   
Пререквизиттері - «Философия», «Əлеуметтану», «Педагогика», 
«Психология жəне адам дамуы» 
Курс / пəн мазмұны 
ғылыми зерттеулердің кезеңдерін сипаттауды жəне талдауды үйрету; 
ғылым тілдерін талдауға үйрету; 
Жеке процедуралар мен əдістерді қолданудың көлемін анықтау (түсіндіру, 
дəлелдеу, эксперимент); 
зерттеу принциптерін, тəсілдерін жəне тұжырымдамаларын талдау 
Пререквизиттері –  «Философия», «Əлеуметтану», «Педагогика», 
«Психология», «Дифференциалды диагностика». 
Курстың мазмұны - ғылыми зерттеулердің мəні. Ғылым - адамзат қоғамының 
қызмет етуінің ерекше жолы. Ғылыми зерттеулер əдіснамасының негізгі 
бағыттары. Ғылыми зерттеулердің кезеңдері, ғылыми зерттеу принциптері, 
ғылыми зерттеулер түрлері. Ғылыми теория құрылымы. Объективтілігі, 
қайталануы, тексерілу ғылыми зерттеулердің əмбебап белгілері ретінде. 
Зерттеу объектісінің ерекшеліктеріне байланысты зерттеу ерекшеліктері: 
зерттеу объектісінің көп деңгейлі сипаты; объектіні таңдауда қиындықтар; 
жазылған физиологиялық жəне психологиялық параметрлердегі өзгерістер 
ауқымы; объектінің жəне субъектінің параметрінің қатынасы (кеңістіктік 
жағдайға қатысты уақыт айырмасы). Зерттеу əдістерінің ерекшеліктеріне 
байланысты зерттеудің ерекшеліктері: байқаудағы индикаторларды тікелей 
байқаусыз психологиялық қадағалаудың көрсеткіштері ретінде қолдану; 
«өткір эксперименттерді» қолдану мүмкіндігі мен қажеттілігінің жоқтығы; 
кез-келген зерттеуде сананың факторын ескеру қажеттілігі; жүйелік əдістерді 
қолдану; басқа ғылымдардың əдістерін кеңінен қолдану; медиацияны 
зерттеу. Зерттеу нысаны мен тақырыбы. Зерттеу мəселесі. Қарама-қайшылық 
- зерттеу мəселесінің негізі. Педагогикадағы ғылыми білімдердің ең көп 
таралған қайшылықтары. Зерттеудің болжамы. болжамның түрлері. 
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Педагогикалық зерттеулердің 
мақсаттарының түрлері. Эмпирикалық жəне теориялық мəселелердің 
түрлері. Педагогикалық зерттеулердің көздері. Педагогикалық зерттеулердің 
əдістері мен құралдары. Педагогикалық зерттеулердің кезеңдері. Мəселенің 
жай-күйін зерттеу (əдеби шолу). Мəселені тұжырымдау, объектіні таңдау 
жəне зерттеу тақырыбы. Жалпы бастапқы зерттеу тұжырымдамасын əзірлеу 
немесе нақтылау (мүдде феномені моделін құру). Гипотезаны ұсыну. 
Зерттеуді жоспарлау. Мақсаттар мен мақсаттарды анықтау. Əдістер мен 
əдістерді таңдау. Арнайы педагогика мен психологиядағы психологиялық 
зерттеулер 
Ұсынылатын əдебиеттер: 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 



Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Циулина, М. В. Методология психолого-педагогических 
исследований: учеб. пособие / М. В. Циулина. – Челябинск : Изд-во Челяб. 
гос.пед. ун-та, 2015. – 239 с.  
Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдітері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – АРНАЙЫ БІЛІМ БЕРУ 
МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ ПЕРСОНАЛДЫҢ ДАМУ ƏДІСТЕРІ ЖƏНЕ 
АКМЕОЛОГИЯ    
Пəннің коды – AMRPSUO -5202 
Пəн түрі - БП  
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 1 
Кредиттер саны - 7 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Коккозева Кульчария Шамильевна 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер)   
Пəннің мақсаты - арнайы мекемелерде білім беру мен оқытудың мазмұны 
мен технологиясын дамыту тəжірибесінде құзыреттілікті қалыптастыру. 
Пререквизиттері – «Арнайы білім сапасын бақылау», «Дифференциалды 
диагностика». 
Курстың мазмұны / пəні - Акмеологияның əдіснамалық негізі. 
Акмеологиялық идеяларды дамыту. Ғылыми жəне педагогикалық қарым-
қатынастың акмеологиялық ерекшеліктері. Ғылыми-педагогикалық өзара 
əрекеттесу процесінде акмеологиялық қабылдау механизмдері. «Акмы» 
ұғымы жəне оның көрініс ерекшелігі. Қоғамдық пікір қалыптастырудағы 
кəсіби стереотиптердің əсері. Топтағы жеке тұлғаның əлеуметтік-
психологиялық бейімделуінің акмеологиялық факторлары. Акмеологиялық 
бейімделу ұғымы. Топқа бейімделу процесінде акмеологиялық 
факторлардың рөлі. Отандық авторлардың шығармаларындағы ғылыми жəне 
кəсіби ортада бейімделу феноменін зерттеу. «Акмеологиялық қақтығыс» 
термині. 
Арнайы білім беру мазмұнын дамытудың ерекшеліктері мен талаптары жəне 
МШ балалардың белгілі бір санаттарына технологиялық оқыту мен білім 
беру қажеттіліктерінің сəйкестігі. Мониторинг əдісі жəне білім беру сапасын 
жақсартудағы прогресті бағалау əдістері. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 
 1.Коккозева К. Ш., Барабанова Е. И. Акмеология и методы развития 
персонала в специальных учреждениях образования: учеб. пособие / К. Ш. 
Коккозева, Е. И. Барабанова ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 
Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 90 с. 
2.Волков И. В., Афанасьева И. В., Горохов В. А. Факторы эффективного 
использования трудового потенциала // Вестник НГИЭИ. 2016. № 5 (60). С. 



18–25. 
3. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
4. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
5. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – АРНАЙЫ ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ 
ƏДІСТЕРІ  
Пəннің коды – MPSD -5203 
Пəн түрі - БП  
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 2 
Кредиттер саны - 7 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Северинова Елена Александровна  
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер)   
Курстың мақсаты: сабақта біртұтас оқу-тəрбие жағдайын ұйымдастыру үшін 
нақты талаптарды жүйелеу. Сабақтардың əдістемелік сценарийін меңгеру: 
арнайы пəндер курсы бойынша проблемалық лекция жəне семинарлар. 
Магистранттарды кəсіби тəжірибеде білімді, икемділік жəне дағдыларды 
қолдануға ынталандыру. 
Пререквизиттері: «Арнайы педагогика», «Педагогика», «Психология». 
Курстың мазмұны: 
Оқу əдістемесінің сипаттамасы оқу пəні ретінде. Оқытуды ұйымдастыру 
əдістері мен тəсілдері. Шеберлікті қалыптастыру. Дəрістің қысқаша 
мазмұнын, жоспарды, лекцияның құрылымын, лекциялық мазмұнның əрбір 
бөліміне арналған дидактикалық талаптарды орындау. Білім беру ісінің 
жалпыланған əдістерін қалыптастыру (мақсаттары мен міндеттерін 
жоспарлау жəне ілгерілету, дербес жұмыс құралдарын таңдау, білімді 
меңгеруді ұйымдастыру əрекеттері, өзін-өзі басқару əрекеттері жəне өмірді 
ұйымдастыру). Оқу жағдайының құрылымы. Оқытушының жəне 
студенттердің бірлескен білім беру қызметінің тұжырымдамасы, оның 
мақсаты, пəні жəне өнімі. Оқытушы мен студенттер арасындағы бірлескен 
оқу іс-əрекеттерінің мақсатына қол жеткізу құралы ретінде ынтымақтастық 
нысандарының жүйесі. Бірлескен оқу іс-əрекетінің əдістері 
Ұсынылатын əдебиеттер: 

1. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе 
образования лиц с особыми образовательными потребностями (с 
нарушением слуха). Под ред. Е. Г. Речицкая [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие.  Москва: МПГУ, 2014 

2. Методика преподавания в высшей школе: учеб.-практич. пособие / В. 



И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 
315 с. 

3. Новгородцева И.Н. Методика преподавания специальных дисциплин. 
Педагогика Педагогика и методика преподавания. 3-е изд.- Москва: 
Издательство «Флинта», 2017 – 378 c. 
Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – АРНАЙЫ БІЛІМ САПАСЫНА 
МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ  
Пəннің коды – MKSO -5304 
Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 2 
Кредиттер саны - 5 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Северинова Елена Александровна  
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер)  - педагогика ғылымы мен ғылыми зерттеулердің 
əдіснамасы мəселелерін енгізу; категориялық жəне тұжырымдамалық 
аппаратта бағдарлау; психологиялық-педагогикалық ғылымның көздеріне 
бағдарлау; тұжырымдамалық-категориялы аппаратты құзыретті иелену жəне 
пайдалану; ғылыми-педагогикалық зерттеулердің логикасын тəуелсіз іздеуде 
жəне құрылыстағы құзыреттілік. 
Пререквизиттер - «Психология жəне адам дамуы», «Арнайы педагогика». 
Курс / пəн мазмұны 
Арнайы білім сапасын бақылаудың теориялық жəне əдіснамалық негізі. 
Мониторинг қызмет ретінде. Мониторингтің тұжырымдамасы, мақсаты мен 
міндеттері. Мониторинг жүйесі жəне оның элементтері. Мониторинг 
элементтері: мониторинг жүргізудің субъектілері, əдістері жəне құралдары. 
Мониторинг жəне диагностика. Диагностика объектілері. Мониторингтің 
деңгейлері мен функциялары: диагностикалық, аналитикалық, үйлестіруші, 
реттеуші-түзетуші. Мониторинг кезеңдері. Нормативтік-анықтамалық кезең 
жəне оның мазмұны. Аналитикалық-диагностикалық кезең, оның 
элементтері жəне мазмұны. Болжамдық кезең, оның мазмұны. Қызметтік-
технологиялық кезең, оның мазмұны. Аралық диагностикалық кезең жəне 
оның мазмұны. Диагностикалық жəне диагностикалық кезең жəне оның 
сипаттамасы. 
Арнайы білім сапасын бақылау технологиясы. Жіктеуді бақылау: 
статистикалық жəне статистикалық, дидактикалық, білім беру, əлеуметтік-
ағартушылық, басқарушылық. Мониторинг технологиясының ерекшелігі. 
Мониторинг көрсеткіштері. Мұғалім-студенттік жүйелердегі мониторинг; 
Жоғары оқу орны - мұғалім, білім беруді басқару - оқу орны. 
Ұсынылатын əдебиеттер 

1. Балахчи Л.В. Мониторинг как инструмент управления 
образовательным процессом. Методическое пособие. - Иркутск: Изд-
во Главного управления общего и профессионального образования 



администрации иркутской области, 2014. - 56с. 
2. Диканская Н.Н., Герасименко Е.В. Оценочная деятельность как 

основа управления качеством образования // Стандарты и мониторинг 
в образовании.- 2013, 3. 

3. Ковалев С.В. Некоторые особенности обучающего контроля знаний // 
Стандарты и мониторинг в образовании. - 2013, 6. 

Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – ДАМУДЫ БАСҚАРУ ЖƏНЕ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЭКСПЕРТИЗА  
Пəннің коды – URPE6301 -5301 
Пəн түрі - БП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 2 
Кредиттер саны - 5 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Мацкевич Ирина Константиновна 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) - болашақ магистрлердің əртүрлі салалардағы аналитикалық 
жəне сараптамалық зерттеулерді құрудың қазіргі заманғы теорияларының 
бағыты, осы зерттеулерді жүргізудің əдістері мен тəсілдері жəне осындай 
зерттеулерге арналған магистранттардың білімін тəжірибеде қолдану. 
Пререквизиттері - «Философия», «Əлеуметтану», «Педагогика», 
«Психология жəне адам дамуы», «Арнайы педагогика». 
Курс / пəн мазмұны 
Аналитикалық жəне сараптамалық зерттеулерді жүргізудің теориялық 
негіздері. Заманауи психологиядағы аналитикалық жəне сараптамалық 
зерттеулер жүргізу мəселесі. 
Аналитикалық жəне сараптамалық зерттеулер жүргізудің əдіснамалық негізі. 
Аналитикалық жəне сараптамалық зерттеулер жүргізудегі психологтың рөлі 
мен орны. Заманауи психологиядағы аналитикалық жəне сараптамалық 
зерттеулерді өткізудің негізгі түрлері. Арнайы психология жəне 
педагогикадағы аналитикалық жəне сараптамалық зерттеулерді жүргізудің 
технологиялық əдістері. 
Аналитикалық жəне сараптамалық зерттеулер жүргізудің бағдарламаларын 
құру принциптері мен əдістері. Аналитикалық жəне сараптамалық 
зерттеулерден қорытынды жасау жəне деректерді түсіндіру мəселесі. 
Аналитикалық жəне сараптамалық зерттеулер нəтижелері бойынша кеңес 
беру. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 

1. Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. 
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 896 с.: ил. ЭБС «Консультант студента» 
www.studentlibrary.ru 

2. Шадрина И.В. Частная психопатология: учебное пособие / Шадрина 
И.В., МаминГ.В., Колесниченко Т.Н., Голубчикова О.В., Юдина И.Э, Бенько 
Л.А., Пугачев А.Н. - Челябинск: Типография «Проспект», 2014. – 109 С. 



3. Шадрина И.В. Общая психопатология: симптомы и синдромы: 
учебное пособие / Шадрина И.В., Мамин Г.В., Колесниченко Т.Н., 
Голубчикова О.В., Юдина И.Э, Альшина Е.Н.,Пугачев А.Н. - Челябинск : 
Изд-во "Челябинская государственная медицинская академия", 2013.- 103 с. 
Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – АРНАЙЫ БІЛІМ БЕРУ 
МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ (КОРРЕКЦИЯЛЫҚ) ТƏРБИЕЛЕУ ЖƏНЕ ОҚЫТУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫН ӨҢДЕУДІҢ ҒЫЛЫМИ-
ТЕОРЕТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ  
Пəннің коды – NTORSTOVSO -2301 
Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 2 
Оқу семестрі - 3 
Кредиттер саны - 7 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Северинова Елена Александровна 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – курсты меңгеру барысынд магистрант барысында білім 
беру сапасын жоғарылатуды өлшеу мониторингін жəне əдістерін меңгеруі 
тиіс; негізгі процестерді анықтау жəне олардың жұмыс модельдерін 
əзірлеуге қатысу; сапаны арттыруға бағытталған түзету жəне алдын алу іс-
шараларына қатысады; объектінің, процестің, міндеттер, мəселелер, олардың 
жүйелерінің динамикасын, беталыстарын болжаумдауға қабілетті, ол үшін 
формальданған модельдерді, əдістерді пайдалану; зерттеу міндеттерін жүзеге 
асыру, оны жүзеге асыру жоспарын құру; жобаның (бағдарламаның) 
мақсатын құрастыру, міндеттерін шешу, мақсатқа жету үшін критерийлер 
мен көрсеткіштерін анықтау, олардың өзара байланыс құрылымын құру.  
Пререквизиттері – «Психология», «Педагогика», «Арнайы педагогика мен 
психологияда ғылыми зерттеудің əдістемелері мен тəсілдері», «Арнайы білім 
сапасына мониторинг жүргізу». 
Курс / пəн мазмұны 

Курстың мақсаттары, міндеттері, нысаны, пəні, əдістемелік негіздері. 
Басқа пəндермен (жəне т.б. философия, психология, əлеуметтану,)  
педагогикалық зерттеудің интеграциясы. Ғылыми зерттеу əдіснамасы 
ретінде принциптері, əдістері мен ғылыми білім түрлері. Əдіснама нысаны, 
пəні. Ғылыми-педагогикалық зерттеу əдіснамасының деңгейлері 
(философиялық, жалпы, нақты-ғылыми, технологиялық деңгейлері). 
Əдіснамалық принциптері (жүйелі бағыт, кешенді бағыт, жеке бағыт, 
əрекеттік бағыт, синергетикалық, мəдени бағыт, этнопедагогикалық бағыт 
жəне т.б.). Пəннің басқа ғылымдармен өзарабайланысы. Жаңа 
психологиялық-педагогикалық білімдерді қалыптастыру жолдары. 

Ғылыми зерттеу, оның мəні мен сипаты. Ғылыми білім танымдық іс- 
əрекеттің түрі ретінде. Ғылыми-зерттеу белгілері. Ғалымның 
интеллектуалдық жəне физикалық қасиеттерінің сипаттамасы. Ғылыми 
жаңалық ашу мəні. Ғылыми жаңалықтың шынайылығы. Негізгі ғылыми-



теориялық зерттеу құралдары. Ғылыми-зерттеу əдістері. 
Педагогикалық зерттеулерді жоспарлау деңгейлері (эмпирикалық 

деңгей: педагогикалық ғылымда жаңа фактілерді құру, теориялық деңгей: 
жалпы педагогикалық заңдарды əзірлеу жəне енгізу, əдістемелік деңгей: 
эмпирикалық жəне теориялық зерттеулер негізінде педагогикалық 
құбылыстарды зерттеудің жалпы принциптері мен əдістерін анықтау). 
Эксперимент түрлері. 

Ғылыми зерттеулердің əдістемелік аппаратурасын құру логикасы. 
Ғылыми зерттеулердің əдіснамасы, оның магистрлік диссертацияда көрінісі. 
Ғылыми зерттеулердің концептуалды-түсініктік аппараты. Ғылыми зерттеу 
тақырыбының өзектілігін негіздеу. Қарама-қайшылықты қалыптастыру. 
Ғылыми зерттеулер проблемасын таңдаудың қолайлы факторлары. Зерттеу 
проблемасының маңыздылығы. Ғылыми зерттеу объектісі мен пəні. Ғылыми 
зерттеулердің нəтижесін болжау (зерттеудің мақсатын тұжырымдау). 
Ғылыми болжамды негіздеу, ғылыми болжамның негізділігі критерийлері, 
болжам түрлері. Ғылыми зерттеулердің міндеттері. Зерттеуге сəйкес 
əдістерді таңдау. Зерттеудің əдістемелік жəне теориялық көздерінің 
сипаттамасы. Зерттеудің ғылыми жаңалығын, теориялық жəне тəжірибелік 
маңыздылығын негіздеу. 

Зерттеу жұмысының құрылымы мен мазмұны. Ғылыми зерттеулер 
бағдарламасы, оның элементтері. Зерттеу процесінің кезеңдерін анықтау. 
Зерттеу мəселесін таңдау, оның сыртқы шекараларын анықтау (1-кезең). 
Зерттеудің мақсаттарын қалыптастыру (2 кезең). Зерттеу болжамын жасау (3 
кезең). Зерттеу міндеттерін қою. Анықтау эксперименті (4 кезең). 
Қалыптастыру экспериментінің мазмұны мен ұйымдастырылуын анықтау (5 
кезең). Эксперименттік деректерді жалпылау жəне синтездеу (6-кезең). 
Зерттеу процесінің құрылымдық компоненттерінің сипаттамасы. 

Педагогикалық зерттеулер əдістері. Ғылыми əдісі ретінде танымдық 
ғылым цикл жүйесін, ғылыми жəне білім беру қызметін бүкіл құрылымын 
арнайы ұйымдастырушы. Ғылымдық таным əдістері. Ғылыми зерттеулер 
əдістерін жіктеу. Эмпирикалық жəне теориялық əдістер. Əдістердің зерттеу 
мүмкіндіктері. Эксперименттік əдістер. 

Зерттеу деректерін көрнекі ұсыну. Сандық деректердің кескіндік жəне 
кестелік көрінісі. Кескіндердің мақсаттары мен қызметтері. Педагогикалық 
жəне психологиялық деректердің кескіндік мəні. Кескіндеуді жасаудың 
кезеңдік сипаттамасы. Жиіліктерді кескенде бөліп көрсету (гистограмма, 
тегістелген қисық, полигондар мен күрделі кескіндерді пайдалану). 
Кескіндерді құрудың негізгі ережелері. Кескіндерді құру жөніндегі 
ұсыныстар. Кестелер жəне олардың функциялары. 

Эксперименттік деректерді өңдеу əдістері. Эксперименттік деректерді 
статистикалық талдау əдістері, олардың мақсаты. Зерттеу нəтижелерін 
алғашқы статистикалық өңдеу əдістері. Эксперименттік деректерді бастапқы 
өңдеу нəтижесінде алынған көрсеткіштер. Эксперименттік деректерді 
қайталама статистикалық өңдеу əдістері мен тəсілдері. Корреляциялық 
тəуелділіктерді анықтау, оларды түсіндіру. Статистикалық өңдеу əдісі 
ретінде факторлық талдау тұжырымдамасы. Эксперименттік нəтижелерді 
өңдеуде компьютерлік технологияның мүмкіндіктері.  

Магистрлік диссертацияны дайындау. Магистрлік диссертация 
бойынша жұмыс жасау əдісі. Ғылыми қызметті жоспарлау. Диссертациялық 
зерттеудің кезеңдері, құрылымы. Авторлық əдістеменің мəтінде бейнеленуі. 
Диссертацияны рəсімдеу, қорғау тəртібі. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 



1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Нугусова А. Методология и методика организации паучно-
педагогических исследований. Учебно- методическое пособие -
Талдыкорған, ЖГУ, 2013 
Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДІҢ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖƏНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ  
Пəннің коды – PEOIO -2302  
Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 2 
Оқу семестрі - 3 
Кредиттер саны - 5 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Кыржибаева Светлана Калеловна  
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – инклюзивті білімнің құқықтық жəне экономикалық 
негіздерін талдау мен түсінудегі құзыреттілікті қалыптастырадs. 

Пəнді меңгеру нəтижесінде магистрант инклюзивтік білім беру 
бойынша Қазақстан Республикасының Білім Министрлігінің негізгі 
заңнамалық актілерін жəне нұсқауларын білуге тиіс; инклюзивті білім беру 
мекемелерінің жұмысын рационализациялау; Инклюзивтік білім беру 
мекемелерінің қызметін құқық жəне экономика нормалары бойынша 
жобалау; дағдылары бар: мекеменің нақты жұмысының заңнамалық 
нормалар мен экономикалық көрсеткіштерге сəйкестігін талдау. 

Пререквизиттер - «Психология», «Педагогика», «Арнайы білім 
сапасының мониторингі». 
Курс / пəн мазмұны 
Инклюзивті білім берудің əдіснамалық жəне теориялық аспектілері. 
Инклюзивтік білім берудің тұжырымдамасы мен мəні. Инклюзиялық 
педагогиканың əдіснамалық негіздері. Инклюзивті білім беру ортасының 
тұжырымдамасы мен мəні. Қазақстанда жəне шетелде инклюзивті білім беру 
тəжірибесі. Инклюзивтік білім берудің нормативтік-құқықтық базасы. Шет 
елдерде жəне Қазақстан Республикасында инклюзивті тəжірибені енгізу. 
Педагогикалық процесті енгізу, енгізу принциптерін ескере отырып. 
Инклюзивті білім беру технологиялары. 
Ұсынылатын əдебиеттер 
1.  Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПб.: Лань, 2013.  
2.  Ковалев Е.В., Староверова М.С. Образовательная интеграция (инклюзия) 
как закономерный этап развития системы образования // Инклюзивное 



образование. Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная книга», 2014. 
3. Митчелл Д. Эффективные педагогические технологии специального и 
инклюзивного образования. Главы из книги. / Ред. Н. Борисова. – М.: РООИ 
«Перспектива», 2015.  
4.Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: Учебное пособие / Отв. ред. С.В. Алехина, Е.Н. 
Кутепова. – М.: МГППУ, 2013.  
Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ 
Пəннің коды – PRKI - 2301 
Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 2 
Оқу семестрі - 3 
Кредиттер саны - 7 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Дергачёва  Евгения Владимировна  
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) –  Магистрлерді əртүрлі бағыттармен жəне негізгі шетелдік 
жəне отандық мектептермен таныстыру; ұйымдарға əсер етудің əр түрлі 
əдістерін қолдану. 
Пререквизиттер - «Психология», «Педагогика», «Арнайы білім сапасын 
бақылау» 
Курс / пəн мазмұны 
Ұйымдастырушылық өзгерістер теориясының даму тарихы. Ұйымдық 
өзгерістер теориясының дамуының тұжырымдамасы жəне тарихи аспектісі. 
Ұйымдастыру өзгерістерін анықтаудың тəсілдері. Ұйымдастыру 
өзгерістерінің түрлері. Ұйымдастыру өзгерістеріне негізгі көзқарастар. 
Ұйымдастыру өзгерістеріне мəдениеттанулық көзқарас. Құтқару əдісі. 
Инновациялық ойлау жəне қарсылық нысаны ретінде оның тиімсіз даму 
себептері. Инновациялық ойлау. Позитивтік ойлау. Позитивтік ойлау 
түрлері. Инновациялық ойлауды дамыту əдістері. Ұйымдастыру 
өзгерістерінің моделі. К.Левиннің моделі. Л.Грейнердің моделі. Теория E 
жəне теория О. Ф.Гуьяр мен Дж.Келли модельдері туралы. Рефрейминг, 
реструктуризация. Рефрейминг Реструктуризация. Қайта құрудың 
биологиялық үлгілері, олардың компоненттері. Модельдің «өзгеру қисығы» 
Дж.Дак. Өзгерістер аумағының картасы. Өзгерістерге дайындық. Іске асыру 
жəне тексеру. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 



4. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От 
стратегии к действию. – М., 2013. 

5. Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М., 2013 
6. Широкова Г.В. Управление организационными изменениями: 

Учеб.пособие – СПб, 2015 
Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – АРНАЙЫ ПЕДАГОГИКАДАҒЫ ЕРТЕ 
ПРОБЛЕМАЛАРҒА АРАЛАСУ 
Пəннің коды – PRVSP -2304 
Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 2 
Оқу семестрі - 3 
Кредиттер саны - 5 
Дəріскердің/профессордың  Т.А.Ж.– Стельмах Светлана Александровна  
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – Магистранттарда сəбилер мен əртүрлі тəуекел тобындағы 
дамуда артта қалған ерте жастағы балалармен жəне олардың ата аналарымен 
жұмыс жасау принциптері, əдістері, түрлері жайлы білімдерін қалыптастыру. 
Магистранттардың баланың жəне отбасының негізгі қажеттіліктерін анықтау 
əдістерімен таныстыру, қолдау мен ерте күтім көрсету əдістері мен 
нысандары, ерте араласудың негізгі бағдарламалары. Категориялық жəне 
тұжырымдамалық аппараттарға бағдарлау. Психологиялық-педагогикалық 
ғылымның көздеріне бағдар беру. Құқықтық иелену жəне тұжырымдамалық-
категориялық жүйенің жұмысы. Түзету-дамыту материалдарын дербес 
іздеудегі жəне жүргізудегі құзыреттілігі. Курстың соңында магистрант 
дамудың əртүрлі қауіп-қатер топтарынан жəне олардың ата-аналарынан 
болатын балаларға ерте араласудың əдістері мен формалары туралы 
ақпаратты білуі жəне қолдана алуы керек. 
Пререквизиттер - Арнайы педагогика, Арнайы психология 
Курс / пəн мазмұны 
«Арнайы педагогикадағы ерте проблемаларға араласу» курсының объектік-
субъектік компоненттері. Аномальды дамудағы түзету жəне психологиялық 
көмек. Аномальды дамыған балалармен бірге отбасыларға арналған кеңес 
беру тобының міндеттері. Дизонтогенездің əртүрлі нұсқаларында 
психологиялық түзетудің ерекшелігі. Нəрестелер мен жасөспірімдердің 
тəуекел тобынан негізгі қажеттіліктерін бағалау. Ата-аналардың жəне 
тəуекелге ұшыраған балалардың отбасы мүшелерінің жағдайы мен 
қажеттіліктері. балалармен жəне отбасымен жұмыс ұйымдастыру. 
Ұсынылатын əдебиеттер 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 



3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет.Аппе, Франческа Введение в 
психологическую теорию аутизма / Франческа Аппе. - М.: 
Благотворительный фонд "Теревинф", 2016. - 216 c. 
4. Гилберт, К. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие / К. 
Гилберт. - М.: Книга по Требованию, 2016. - 144 c. 
5. Гринспен, Стенли На ты с аутизмом. Использование методики 
Floortime для развития отношений, общения и мышления / Стенли Гринспен, 
Серена Уидер. - М.: Теревинф, 2013. - 512 c. 
Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – ПСИХОЛОГИЯДАҒЫ ДАМЫТУ ЖƏНЕ 
КОРРЕКЦИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
Пəннің коды – PRK1503 -2301 

Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 2 
Оқу семестрі - 3 
Кредиттер саны - 4 
Дəріскердің/профессордың  Т.А.Ж.– Дергачёва  Евгения Владимировна  
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – ғылыми-зерттеу бағдарламаларын əдіснамалық тұрғыдан 
құру мүмкіндігі; психологиялық əсер ету шараларын кейіннен бөлу арқылы 
жүйенің жеке зерттелген элементтерінің арасындағы байланыстар жүйесін 
құру мүмкіндігі; зерттеушінің дамуту жəне түзетуші зерттеулер шеңберінде 
зерттеп, бағалауын білу; оның тиімділігін ескере отырып, зерттеу əдістерін 
таңдауға жəне тиімді пайдалануға қабілеттілігі; зерттеу жəне дамытудың 
түзетуші табиғатын жоспарлау жəне ұйымдастыруда арнайы тактикалық 
əдістерді қолдану мүмкіндігі. 
Пререквизиттер - «Психология», «Педагогика», «Арнайы білім сапасын 
бақылау», «Мүмкіндігі шектеулі адамдарға коррекциялық көмек көрсетудің 
теоретикалық-методологиялық негіздері». 
Курс / пəн мазмұны 
Зерттеу əдіснамасының негізгі мəселелері. Зерттеудегі жүйелік талдау. 
Зерттеулер жүргізуді ұйымдастыру. Ұйымдастырушылық құрылымдар 
аймағын зерттеуде дамытушы жəне түзетуші зерттеулер.Зерттеу процесінде 
түзету əдістерін практикалық қолданудың негізгі бағыттары. Зерттеушінің 
жұмысының түзету бағытына кіріспе. Психологиялық түзету жəне оның 
түрлері. Психологиялық бұзылулардың себептері. Түзету жұмыстарының 
қазіргі мəселелері. Психодиагностика жəне психокоррекцияның əлеуметтік-
мəдени аспектілері. Психологиялық түзетудің даму перспективалары. 
Зерттеу саласындағы түзету бағыттары. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 

1. Ваганова, А.В. Театрализованная деятельность как средство развития 
творческой активности и социализации в обществе [Текст] / А. В. 
Ваганова, Е. Е. Созина, А. Е. Веснина // Дошкольная педагогика. - 



2016. - №2.- С. 32-33. 
2. Вилегжанина, И.В. Формирование музыкальных способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОО [Текст] / И. 
В. Вилегжанина // Дошкольная педагогика. - 2016. - №2. - С. 46-48. 

3. Гуцал, И.Ю.  Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно-
развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста 
[Текст] / И. Ю. Гуцал, Г. В. Мищенко. - М.: Сфера, 2015.- 64 с. 
(Библиотека логопеда). 

4. Забелич, Д.Н. Состояние сформированности жизненных компетенций 
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития как 
основа планирования коррекционной работы [Текст] / Д. Н. Забелич // 
Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2016. - №5. - 
С. 23-28. 

Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ 
БАЛАЛАРДЫ АБИЛИТАЦИЯЛАУ ЖƏНЕ ƏЛЕУМЕТТІК ОҢАЛТУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 
Пəннің коды – TASRDOV -2302 

Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 2 
Оқу семестрі - 3 
Кредиттер саны - 4 
Дəріскердің/профессордың  Т.А.Ж.– Барабанова Елена Ивановна 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – Психологиялық білім жүйесін қалыптастырады, соның 
ішінде іргелі ұғымдар, анықталған фактілер, психологиялық бейімделу 
үлгілері. Əлеуметтік-психологиялық жəне əлеуметтік-мəдени оңалтудың 
негізгі тұжырымдамаларының жүйесін қалыптастыру, МШ адамдарға 
əлеуметтендіру, оңалту жəне бейімдеу мəселелерімен танысу, МШ 
балаларды оңалту жəне əлеуметтік оңалту бағдарламасын жасауда 
практикалық дағдыларды қалыптастыру. 
Пререквизиттері –  «Арнайы білім сапасына мониторинг жүргізу», «Арнайы 
білім беру жүйесінде түзету көмек көрсетудің теориялық жəне əдіснамалық 
негіздері» 
Курс / пəн мазмұны   
Əлеуметтік-психологиялық бейімделу жəне оңалтудың жалпы мəселелері. 
Қоғамдағы тұлғалық бейімделудің теориялық жəне əдістемелік аспектісі. 
Бейімделу, əлеуметтік-психологиялық бейімдеу тұжырымдамасы (ƏПБ), 
адаптация жəне оңалту. Жеке тұлғаны əлеуметтендіру жəне əлеуметтік 
бейімдеу: жалпы жəне арнайы. Əлеуметтік бейімделудің мазмұны мен 
құрылымы. Іс-əрекет əлеуметтік бейімделудің əмбебап стратегиясы ретінде. 
МШ балаларды əлеуметтік-психологиялық бейімдеу жəне оңалту сұрақтары. 
Оңалтудың жалпы мəселелері. Оңалту процесінің құрылымы. Əлеуметтік-
мəдени қалпына келтіру. Мүгедектерді əлеуметтендіру жəне интеграциялау. 



МШ адамдарға кəсіби бағдар беру жəне оқыту ерекшеліктері. Түзету əдістері 
мен технологиялары. Отбасылық қарым-қатынас жəне олардың МШ 
балаларға əсері. Əлеуметтік оңалту. МШ балаларды моральдық жəне 
эстетикалық тəрбиелеу. МШ балаларды профилактикалық, əлеуметтік, 
тұрмыстық, еңбекке қабілетті оңалту. 
• Ұсынылатын əдебиеттер: 
1. Барышева, А.Н. Реабилитация детей с ОВЗ в трудной жизненной 
ситуации [Текст] / А.Н. Барышева // Социальная педагогика. - 2014. - №5. - 
С. 61-66. 
2. Борисенко, Т.Н. Первичная социализация дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи в условиях стационара [Текст] / Т. Н. Борисенко // 
Логопед. - 2015. - №1. - С. 80-90. 
3. Бруштейн, И.  «Всегда спеши к своей звезде!» [Текст] : будни и 
праздники Курского музыкального коллежда - интерната для слепых / И. 
Бруштейн // Социальное обслуживание. - 2015. - №2. - С. 10-19. 
4. Быкова, О.Г. Опыт работы комплексного центра социального 
обслуживания по социальной адаптации слабовидящих граждан [Текст] / 
О.Г. Быкова // Социальное обслуживание. - 2014. - №5. - С. 54-56. 
5. Варлакова, Н.И Социальный туризм как эффективная технология 
социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов 
[Текст] / Н.И Варлакова // Социальное обслуживание. -2015. - №2. - С. 45-49. 
6. Дерюжева, И.Т.  Куклотерапия в реабилитации граждан пожилого 
возраста и инвалидов [Текст] / И. Т. Дерюжева // Вестник психосоциальной и 
коррекционно-реабилитационной работы. - 2014. - №1. - С. 22-30. 
7. Жукова, Т.Н. Организация межведомственного взаимодействия 
учреждений социальной сферы в комплексной реабилитации инвалидов 
[Текст] / Т.Н. Жукова // Социальное обслуживание. – 2014. - №5. - С. 57-60. 
8. Журавлева, Г.В. Поддержка позитивного настроя семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья [Текст] / Г.В. Журавлева // Социальное обслуживание. - 2014. - 
№11. – С. 69-77. 
9. Зайфиди, П.К. Внедрение современных технологий в деятельность 
учреждений социального обслуживания [Текст] / П.К. Зайфиди // 
Социальное обслуживание. - 2014. - №7. - С. 16-21. 
10. Кайгородова, В.И. Карта социальной реабилитации как форма 
отслеживания динамики коррекции и развития ребенка [Текст] / В.И. 
Кайгородова // Социальная педагогика. - 2014. - №5. - С. 67-79. 
Оқыту əдістері - инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ 
АДАМДАРҒА КОРРЕКЦИЯЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ 
ТЕОРЕТИКАЛЫҚ-МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
Пəннің коды – TMOKPLOV -2303 

Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 2 



Оқу семестрі - 3 
Кредиттер саны - 5 
Дəріскердің/профессордың  Т.А.Ж.– Северинова Елена Александровна  
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) –жалпы мəдени: - интеллектуалды жəне жалпы мəдени 
деңгейін жақсартады жəне дамытады; зерттеудің жаңа əдістерін өз бетінше 
меңгеруге, өзінің кəсіби қызметінің ғылыми жəне ғылыми-өндірістік 
саласына сай өзгертуге қабілетті; - жаңа білім мен дағдыларды ақпарат 
технологиялары арқылы өз бетімен алуға жəне практикалық қызметте, соның 
ішінде қызмет саласына тікелей қатысы жоқ білімнің жаңа салаларында 
қолдануға қабілетті; кəсіби: - жалпы кəсіби: - білім сапасын жақсартудағы 
прогресті бағалау əдістерін бақылайды жəне иеленеді; - сапаны жақсартуға 
бағытталған түзету жəне алдын алу шараларын жүргізуге қатысады. - сапаны 
жақсартуға бағытталған түзету-алдын алу шараларын жүзеге асыруға 
қабілетті; - объектіні, процесті, міндеттерді, проблемаларды, олардың 
жүйелерін дамытудағы динамиканы, тенденцияларды болжауға қабілетті 
жəне бұл үшін формалданған үлгілерді жəне əдістерді қолдана алады. 
Пререквизиттері – «Философия», «Əлеуметтану», «Педагогика», «Арнайы 
психология», «Арнайы педагогика». 
Курс / пəн мазмұны 
МШ балаларға арналған түзету білімі категория ретінде. Түзетушілік білім 
берудің мəні. Бұзылған немесе кем дамыған дене функцияларының орнын 
толтыру немесе қайта құрылымдау. Оңалту. Балалардың əлеуметтік 
бейімделуі. Л.С. Выготскийдің психиканың мəдени-тарихи даму теориясы 
аясында құрылған ереже: ақаулық құрылымының (ерекшеліктерінің) 
күрделілігі, қалыпты жəне қалыпты емес баланың дамуының жалпы даму 
заңдылықтары. Түзету-тəрбие жұмысының принциптері. Түзету-тəрбие 
жұмысы. 
Ұсынылатын əдебиеттер 
1. Борисенко, Т.Н. Первичная социализация дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи в условиях стационара [Текст] / Т. Н. Борисенко // 
Логопед. - 2015. - №1. - С. 80-90. 
2. Бруштейн, И.  «Всегда спеши к своей звезде!» [Текст] : будни и 
праздники Курского музыкального коллежда - интерната для слепых / И. 
Бруштейн // Социальное обслуживание. - 2015. - №2.- С. 10-19. 
3. Быкова, О.Г. Опыт работы комплексного центра социального 
обслуживания по социальной адаптации слабовидящих граждан [Текст] / 
О.Г. Быкова // Социальное обслуживание. - 2014. - №5. - С. 54-56. 
4. Варлакова, Н.И Социальный туризм как эффективная технология 
социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов 
[Текст] / Н.И Варлакова // Социальное обслуживание.- 2015. - №2.- С. 45-49. 
5. Дерюжева, И.Т.  Куклотерапия в реабилитации граждан пожилого 
возраста и инвалидов [Текст] / И. Т. Дерюжева // Вестник психосоциальной 
и коррекционно-реабилитационной работы. - 2014. - №1. - С. 22-30. 
6. Барышева, А.Н. Реабилитация детей с ОВЗ в трудной жизненной 
ситуации [Текст] / А.Н. Барышева // Социальная педагогика. - 2014. -№5. - С. 
61-66. 
Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 



интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – АРНАЙЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА ЖƏНЕ КОРРЕКЦИЯ 
Пəннің коды – PEKSSO -2304 

Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 2 
Оқу семестрі - 3 
Кредиттер саны - 7 
Дəріскердің/профессордың  Т.А.Ж.– Мацкеевич Ирина Константиновна  
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – Болашақ мамандардың əртүрлі салалардағы аналитикалық 
жəне сараптамалық зерттеулерді, зерттеулерді жүргізу əдістерін жəне 
əдістерін қалыптастырудың заманауи теорияларына жəне ұқсас зерттеулер 
жүргізу үшін психолог білімдерін тəжірибеде қолдануға бағдарлау. 
Пререквизиттер - «Психология», «Педагогика», «Арнайы білім сапасының 
мониторингі». 
Курс / пəн мазмұны 
Заманауи авторлардың мəтіндерін жұмысқа бағыттау: жетекші отандық жəне 
шетелдік психологтар, философтар мен əлеуметтанушылар, семинарларға 
дайындалу жəне өз бетімен жұмыс істеу үшін жазбаларды оқып, жазып алу 
қажет. Сараптамалық жəне сараптамалық зерттеулерді жүргізудің теориялық 
негіздері. Заманауи психологиядағы аналитикалық жəне сараптамалық 
зерттеулер жүргізу мəселесі. Талдамалық жəне сараптамалық зерттеулер 
жүргізудің əдіснамалық негізі. Сараптамалық жəне сараптамалық зерттеулер 
жүргізудегі психологтың рөлі мен орны. Заманауи психологиядағы 
аналитикалық жəне сараптамалық зерттеулерді өткізудің негізгі түрлері. 
Психологиядағы аналитикалық жəне сараптамалық зерттеулерді жүргізудің 
технологиялық əдістері. Сараптамалық жəне сараптамалық зерттеулер 
жүргізудің бағдарламаларын құру принциптері мен əдістері. Сараптамалық 
жəне сараптамалық зерттеулерден қорытынды жасау жəне деректерді 
түсіндіру мəселесі. Сараптамалық жəне сараптамалық зерттеулер нəтижелері 
бойынша кеңес беру. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Психиатрия и медицинская психология: учебник / И. И. Иванец и др. - 
М.: ГЭОТАР Медиа, 2014. - 896 с.: ил. ЭБС «Консультант студента» 
www.studentlibrary.ru  
5. Шадрина И.В. Общая психопатология: симптомы и синдромы: 
учебное пособие /Шадрина И.В., Мамин Г.В., Колесниченко Т.Н., 
Голубчикова О.В., Юдина И.Э, Альшина Е.Н., Пугачев А.Н. - Челябинск: 
Изд-во "Челябинская государственная медицинская академия", 2013.- 103 с. 
Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 



Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – ІСКЕРИ КАЗАҚ ТІЛІ 
Пəннің коды – DKz -5201 

Пəн түрі - БП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 2 
Кредиттер саны - 5 
Дəріскердің/профессордың  Т.А.Ж.– Садыкова Сауле Турсыновна  
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) 

- фонетиканың,  грамматиканың басты ережелері, мамандықтың негізгі 
шеттілдік терминологиясы, кəсіби сөйлеу сөздерінің орысша баламасы, 
лексикалық байланыс тісңлдері, негізгі сөзқұрамының моделі; ауызша жəне 
жазбаша хабарламаларды ауызша жеткізу ережелері, əлеуметтік-тұрмыстық 
сипаттағы мəтіндер, қазақ халқының мəдениеті мен дəстүрі. 

Пререквизиты - «Казахский язык», «Профессионально-
ориентированный казахский язык» 

Содержание курса/дисциплины  
Арнайы дыбыстар, қазақ тілі есту қабілеті мен сөйлеу ерекшеліктері. 

Лексикалық жəне терминологиялық минимум мамандыққа байланысты. Кең 
таралған сөз тіркестерін, жай сөйлемдер, шағын мəтіндерді, əлеуметтік-
тұрмыстық жəне мəдени сипаттағы. Кəсіби-бағытталған мəтіндер, ресми-
іскерлік құжаттар, коммуникативтік міндеттерді жəне авторлық интенции, 
мазмұндық-фактуальная жəне мазмұндық-концептуалды ақпарат. 

Мамандық саласында жиі қолданылатын лексиканы, ғылыми 
терминдерді, күрделі синтаксистік құрылымдарды меңгертуге арналған 
тақырыптарды жəне практикалық, жағдаяттық тапсырмаларды қамтиды.   
Іскерлік қазақ тілі мамандық бойынша мəтіндерді оқып-түсінуге, радио, 
теледидар, интернеттен кəсіпке қатысты ақпараттарды өңдеп қолдануға, 
ғылыми мақалаларды жазуға жəне ғылыми пікірталаста өз ойын жеткізуге 
дағдыландырады. 

Күрделі мəтіндерді түсінуге мүмкіндік беретін жəне дұрыс, сауатты өз 
ойын жеткізуге грамматикалық ережелер мен модельдерді оқу. Іскерлік 
тақырыпта тіл маманымен сөйлесу, арнайы кəсіби сипаттағы мəтіндерді 
жазу. Қазақша мазмұнды жеткізу, одан сұрақ бойынша ақпаратты бөліп алу; 
арнайы-кəсіби сипаттағы мəтіндерді жазу, қазақ тілінде ауызша жəне 
жазбаша қарым-қатынас құру. 
Ұсынылатын əдебиеттер 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 



4. С.Құлманов Аударманың өзекті мəселелері. – Алматы: Palitra-Press, 
2015. – 296 б. 
4 Тарақов Ə., Жақсылықов А., Мұсалы Л., Адаева Е. Аударма теориясы. – 
Алматы: Қазақ Университеті, 2013. – 132 б. 
Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – ЕРТЕ БАЛАЛЫҚ АУТИЗМДЕ 
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ПСИХОКОРРЕКЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
Пəннің коды – PKT -5203  
Пəн түрі - БП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 2 
Кредиттер саны - 3 
Дəріскердің/профессордың  Т.А.Ж.– Стельмах Светлана Александровна  
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – балалық шақтағы аутизмге психокоррекциялық 
технологияны қолдану құзыретін қамтамасыз ететін білім, дағдылар мен 
дағдыларды қалыптастыру. 
Пəнді оқып-үйрену нəтижесінде магистр міндетті 
- білу керек: негізгі категорияларды, пəнін; негізгі ұғымдарды; 
тұжырымдамаларды; ерте балалық аутизмге арналған психо-түзету 
технологияларын. 
- балалардың ерте балалық аутизмі үшін психокоррекциялық 
технологияларды таңдау жəне дамыту; адамның даму болжамын жүзеге 
асыру 
- дағдыларды меңгеру: ерте балалық аутизмде психотерапевтік 
технологияларды ұйымдастыру жəне жүргізуде құзыреттілік тəсілін енгізу. 
Пререквизиттері - «Психология», «Педагогика», «Арнайы педагогика», 
«Арнайы психология». 
Курс / пəн мазмұны 
Арнайы білім беру жəне ерте аутизм саласындағы білім берудің отандық 
жəне шетелдік ғылыми зерттеулерінің жетістіктерін зерттеу жəне жүйелеу; 
стратегияны əзірлеу, білім беру кеңістігінің қол жетімді мүмкіндіктерін жəне 
жаңа ақпаратты жобалауды, соның ішінде ақпараттарды, аутизм кезінде 
психокоррекциялық мəселелерді шешу үшін қолдану. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Бондарь Т. А., Захарова И. Ю., Константинова И. С., Посицельская М. 
А., Яремчук М. В. Подготовка к школе детей с нарушениями 



эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в 
классе. 3 -е изд. М.: Теревинф, 2013. - 280 с. 
5. Бардышевская М.К. Аутизм в современном социальном контексте // 
Аргументы и факты. 2013. 17 мая. 
6. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. 
Пути помощи. М.: Теревинф, 2017.- 288 с. 
7. Уиндер С. и др. На «ты» с аутизмом. М.: Теревинф, 2013.- 510 с. 
8. Разживина М.И. Компетентностный ресурс в деятельности 
клинического психолога при работе в детских реабилитационных 
учреждениях [Электронный ресурс] // Личность в меняющемся мире: 
здоровье, адаптация, развитие: сетевой журн. 2013. № 1. Режим доступа: 
http://humjournal.rzgmu.ru/art&id=21 

Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКА (ҮЗДІКСІЗ) 

     Коды - Р 
Оқу жылы - 2 
Оқу семестрі - 3 
Кредиттер саны - 3 
(күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін құзыреттіліктер) – 

педагогикалық практиканың негізгі мақсаты студенттің теориялық жəне 
практикалық дайындығын нығайту жəне тереңдету, қазіргі заманғы ғылыми-
əдістемелік деңгейде психологтарды оқыту бойынша оқу-тəрбие жұмысын 
дербес жүзеге асыра алатын оқытушының құзыреттілігін қалыптастыру 
болып табылады. 

Пререквизиттер - «Психология», «Педагогика», «Жалпы психология», 
Курс / пəн мазмұны 
білім мен дағдыларды бекіту, магистр жалпы оқыту жəне психологиялық-

педагогикалық пəндер магистрлік бағдарламаның процесінде. жоғары кəсіби 
білім берудің мемлекеттік білім беру стандарттарына сəйкес білім беру 
бағдарламаларын жəне оқу жоспарларын жасау тəжірибесі қалыптастыру. 
Дəріс, семинар жəне практикалық сабақтарды дайындау жəне өткізу 
əдістемелері мен əдістерін зерттеу. Тренингтерді əдістемелік талдау 
дағдыларын дамыту. Қазіргі заманғы білім беру технологиялары идеясын 
қалыптастыру, университетте оқытудың белсенді əдістері. ғылыми жəне 
білім беру қызметін жүзеге асыру өмір дағдыларын, өзін-өзі білім мен өзін-
өзі жетілдіру дамыту. Қазіргі талаптарға жəне стандарттарға сəйкес кəсіби 
құзыреттілікті арттыру. Оқытушының кəсіби дағдыларын қалыптастыру 
жəне дамыту, сабақ өткізу, шығармашылық білім беру ортасын 
қалыптастыру. Университеттің мұғалімінің лауазымдық міндеттері мен 
құқықтарының идеясын қалыптастыру, лауазымдық нұсқаулық. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 



Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
Бағалау əдістері/түрлері – жазбаша есеп 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
ЗЕРТТЕУ ПРАКТИКАСЫ  

Код - IР 
Оу жылы - 2 

Оқу семестрі - 4 
Кредиттер саны - 14 
(күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін құзыреттіліктер) –  ғылыми 
материалдарды жинау, талдау жəне жинақтау, түпкілікті біліктілік жұмысын 
дайындау үшін түпнұсқа ғылыми идеяларды əзірлеу, ғылыми-зерттеу 
топтарында тəуелсіз ғылыми жұмыс жəне практикалық тəжірибе алу 
мақсатында жүргізіледі. 
Пререквизиттер - ОБ-ның барлық пəндері 
Курс / пəн мазмұны:  
Магистрлік бағдарламаның теориялы жəне қолданбалы пəндерін меңгеру 
процесінде магистранттардың алған білімдерін практикада жəне жеке 
тəжірибесінде бекітуі, дефектология саласында ғылыми зерттеушілік 
ойлауды жəне көзқарастарды қалыптастыру. Дефектолог зерттеуші 
құзыреттілігін қалыптастыру, дербес қазіргі ғылыми жəне əдістемелік 
деңгейде негізгі жəне қолданбалы сипаттағы міндеттерді шешу қабілеті. 
Дефектология ғылымына қатысты шығармашылық қаныасты жəне ғылыми 
тың идеяларды ұсыну қабілетін дамыту. Магистрлік диссертация 
шеңберіндегі өзінің ғылыми зерттеуі үшін білікті ізденушілік, таңдау жəне 
жалпылау дағдыларын дамыту. Ғылыми-зерттеу жұмысының əртүрлі 
кезеңдерімен танысу: зерттеу міндеттерін қою, қазіргі ақпараттық 
технологияларды қолдану арқылы мəселеге қатысты əдебиеттерді таңдау, 
теориялық материалдарды жинақтау жəне талдау, зерттеудің қорытындысы 
бойынша адекватты қорытынды жасай алу, есеп түрінде жұмыс нəтижлерін 
рəсімдеу жəне баяндама түрінде ұсыну. Əртүрлі мекемелерде зерттеушілік 
міндеттерді адекватты шеше алуға қабілетті, ғылыми ұжымның жұмысына 
тиімді қатыса алатын, білікті дефектологтың ғылыми іс-əрекетін дербес 
орындай алу дағдыларын дамыту жəне бекіту. Ғылыми-зерттеушілік 
жобаларды жүзеге асыру үшін əртүрлі адамдармен кəсіби өзара əрекеттесуді 
жоспарлай жəне жүзеге асыра алатын икемділіктерін дамыту.  
Ұсынылатын əдебиеттер: 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – С-Пб.: 
Питер, 2014 
5. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х т. – СПб.: Питер, 



2007 
6. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического 
исследования: Практическое руководство. – СПб.: 2013 
7. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. –М.: 
Академия. 2015, 
8. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. Учебное пособие. – 
С-Пб., Питер, 2017 
Бағалау əдістері/түрлері – жазбаша есеп 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры. 
 

МАГИСТРАНТТЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ, 
МАГИСТЕРЛІК ДИССЕРТАЦИЯНЫ ОРЫНДАУ  

Код – NIR1 
Оқу жылы – 1-2 
Оқу семестрі – 1-3 
Кредиттер саны - 32 
Курстың масаты (оқудың күтілетін мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) –  дефектология саласында ғылыми зерттеулерді, 
жоспарлауды жəне зерттеуді жəне жоспарлауды жүзеге асыру үшін 
проблемалық саланы анықтауға жəне тақырыпты құзыретті таңдауға 
бағытталған тəуелсіз зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру үшін теориялық 
білімдерді қолдану дағдылары мен дағдыларын дамыту. 
Пререквизиттері – ОБ барлық пəндері 
Курс / пəн мазмұны 
Психология саласындағы зерттеу мəселелерін құру, өңдеу, талдау жəне 
жүйелеу саласында ғылыми-зерттеу мəселелері, болжамдарын жəне 
ғылыми-зерттеу мəселелері болжамдарының негіздемесін тұжырымдау; 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын теориялық жəне эмпирикалық зерттеу, талдау 
жəне олардың нəтижелерін түсіндіру, жоспарлау жəне ұйымдастыру, 
ғылыми адекватты математикалық əдістерді таңдау мен қолдану; олардың 
ауызша жəне жазбаша түрде зерттеу нəтижелерін дайындау, жобалау жəне 
ұсыну қорытындылары туралы ғылыми баяндамалар, сауалнамалар жəне 
жарияланымдар дайындау; алынған нəижелерді енгізуді жоспарлау, 
ұйымдастыру жəне психологиялық қолдау; зияткерлік жəне жалпы мəдени 
деңгейін жетілдіру жəне дамыту, ғылыми-зерттеудің жаңа əдістерін 
тəуелсіз меңгеру шеберлігіне ие болу. 

Ұсынылатын əдебиеттер: 
Зерттеу мəселесіне сəйкес. 
Бағалау əдістері/түрлері – жазбаша есеп 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры. 
 
КЕШЕНДІ ЕМТИХАН ЖƏНЕ ДИССЕРТАЦИЯ ҚОРҒАУ  
Оқу жылы –2 
Оқу семестрі – 4 
Кредиттер саны - 4 
Қорытынды мемлекеттік аттестаттау мақсаты жоғары мемлекеттік білім беру 
стандартының талаптарына сəйкес, қолжетімділігін жəне жалпы мəдени жəне 
кəсіби құзыреттілігін қалыптастыру деңгейін бағалау негізінде, кəсіби 
міндеттерді (ғылыми-зерттеу, тəжірибелік, жобалау жəне инновациялық, 
педагогикалық, ұйымдастырушылық жəне басқарушылық) орындауға 



түлектердің қабілетін жəне дайындығын анықтау болып табылады. 
«Дефектология» бағыты бойынша кəсіби білім беру.  Стандартта талап 
етілетін деңгейде кəсіби мəселелерді шешу үшін оқу теориялық білімді 
қолдану үшін түлектердің, практикалық дағдылар мен ептіліктер дəрежесін 
анықтау. 
Ұсынылатын əдебиеттер 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
• Зерттелетін мəселеге сəйкес Қазақстан Республикасының нормативтік 
құжаттары 

 Кешенді емтихан пəндері бойынша əдебиеттер көздері 
 Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 

            Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Магистр
анттарға 
қосымш
а 
ақпарат 

3. Білім алушылар үшін қосымша ақпарат  
  - Орналасу / тұру - 1789 адамға арналған ыңғайлы Студенттер үйі. Білім 
алшылардың сабаққа дайындалуы жəне дем алуына ыңғайлы жағдайлар–  
«Кітапхана», «Оқу залы» жəне «Интернет-кафе» қарастырылған. 

- Тамақтану - уақытылы жəне жоғары сапалы тамақтануды 150 орындық оқу 
корпусындағы асхана қамтамасыз етеді. 

- Медициналық қызметтер - ЖОО студенттері үшін медициналық 
қызмет көрсетулер медициналық орталықта (талаптарға сəйкес) ұсынылады, 
онда алғашқы медициналық көмек көрсетіледі, медициналық тексерулер 
жүргізіледі, алдын алу шаралары жүргізіледі. Өскемен қаласының №1 
қалалық ауруханасымен студенттер мен оқытушыларға медициналық көмек 
көрсету туралы келісім бар (қосымша келісімнің нотариалдық 
куəландырылған көшірмесі қоса беріледі). «Дөңгелек үстелдер» - 
Университет студенттерімен қаладағы «Денсаулық орталығы» 
қызметкерлерінің кездесуі тұрақты түрде өткізілді. 

Оқу корпустарының жəне жатақханалардың санитарлық жағдайын 
бақылауды денсаулық орталығының басшысы жүзеге асырады, тиісті 
жағдайлардың қатамасыз етілуіне сəйкес объектілердің  коменданттары 
жауапты. 

Студентік офис – Университеттің құрылымдық бөлімшесі болып 
табылатын жастар саясаты орталығы бұрын құрылған Жастар ісі жəне 
мəдениет орталығын, сондай-ақ студенттік жастар бірлестіктерін: «Нұр 
Отан» ХДП-ның жастар қанатының, Қазақстан студенттерінің 
республикалық жастар ұйымы филиалының, «Жас Отан» жастар қанатын, 
«Қыран» полициясының студенттік жасағын, студенттердің жастар жұмыс 
топтарын біріктірді. 

- Оқу жағдайлары –  
Интерактивті құрал жабдықтармен жабдықталған кабинеттер – 1 
Мультимедиялық зал - 1 
Лабораториялар – 4 
Шеберханалар - 1 
Спорт залдары - 1 
Жүзу лабораториясы - 1 
Оқу залы - 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студенттік ассоциациялар. 

«Қыран» полициясының студенттік жасағы  
ВКГ дебат клубы;  
Студенттік заң клиникасы; 
«Əлем» хореографиялық студиясы;  
Қазақ фольклорлық ансамблі; 
студенттер театры; 
факультеттердің КТК (КВН) командалары; 
жанрлық əндер шығармашылық бірлестігі;  
«Жас Қалам» жас ақындардың шығармашылық бірлестігі.  



Приложение 2 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ / КАТАЛОГ КУРСОВ 

ИНФОР
МАЦИЯ 
О 
УНИВЕ
РСИТЕТ
Е 

Общая информация о вузе 
1. Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, корпус № 1, аудитория № 250, 
кафедра  психологии и коррекционной педагогики, ул. 30-ой Гв. Дивизии, 34. 

 
2. Академический календарь: 2 года обучения (очная форма). 

Академический календарь 
для магистрантов научно-педагогического направления на 2017-2018 учебный год 

1 семестр 
21-25 августа  Зачисление магистрантов  
30 августа  День Конституции Респблики Казахстан  
26-29 августа  Регистрация на элективные дисциплины  
1 сентября  День знаний и торжественное открытие начала  

учебного года 
1сентября  – 30 декабря   1 семестр 
1сентября  – 09 декабря   Теоретическое обучение 
1сентября Курбан айт 
1-9 октября  Рубежный контроль. Рейтинг №1 
1 декабря  День Первого Президента Республики Казахстан 
27 ноября -9 декабря  Научно-исследовательская работа без отрыва от  

теоретического обучения 
4-9 декабря  Рубежный контроль. Рейтинг №2 
16-17 декабря  День Независимости Республики Казахстан 
11-30 декабря  Экзаменационная сессия 
1-2 января  Новый год 
30 декабря  Завершение 1 семестра 
7 января  Рождество 
1-13 января  Зимние каникулы 

2 семестр 
15 января – 28 апреля теоретическое обучение 
26 февраль-4 марта Рубежный контроль. Рейтинг №1 
8 марта Международный женский день 
21 - 23 марта Наурыз мейрамы 
16-28 апреля Научно-исследовательская работа без отрыва от  

теоретического обучения 
23 -28 апреля Рубежный контроль. Рейтинг №2 
1 мая  Праздник единства народа Казахстана 
30 апреля - 19 мая Экзаменационная сессия 
7 мая День защитника Отечество  
9 мая День Победы 
21 мая – 21 июля Научно-исследовательская работа 
6 июля День Астаны 
23 июля - 04 августа Летние каникулы 



 
3. Руководство вуза 
Ректор- д.ю.н., Төлеген М.А. 
Проректор по стратегическому развитию и научной работе – доктор Ph.D, Сералин 
Г.А. 
Проректор  по учебно-методической работе - д.б.н., Мырзагалиева А.Б.  
Проректор  по воспитательной работе -  к.п.н. Ровнякова И.В. 
Директор департамента академической политики и управления 
образовательными программами - к.п.н.   Стеблецова И.С.      
Декан факультета ППиК– к.м.н. Куленова Г.Б. 
И.о. начальника отдела послевузовского образования  -  Ныкмуканова М.М. 
Заведующей кафедрой психологии  и коррекционной педагогики – к.пс.н., 
Стельмах С.А. 
4. Общая характеристика вуза:  

В настоящее время университет осуществляет подготовку 
специалистов в рамках  многоуровневой структуры высшего образования в 
соответствии с государственной лицензией на право ведения образовательной 
деятельности в сферах среднего профессионального, высшего и послевузовского 
профессионального образования без ограничения срока действия:  

- по 30 специальностям магистратуры. 
В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-04 учебного 

года - для студентов экономических специальностей; с 2004-05 учебного года - для 
студентов 1 курса всех специальностей высшего профессионального образования.  

На факультете ППиК ведется подготовка по 10 образовательным 
программам бакалавриата, 7 магистратуры. Осуществляется подготовка бакалавров 
по следующим специальностям: 5В010300- «Педагогика и психология», 5В012300 – 
«Социальная педагогика и самопознание»,  5В010500 «Дефектология», 5В050300 -  
«Психология»,5В010100 – «Дошкольное обучения и воспитания», 5В010200 – 
«Педагогика и методика начального обучения», 5В010400 – «Начальная военная 
подготовка», 5В010800 – «Физическая культура», 5В010600 – «Музыкальное 
образование», 5В090500 – «Социальная работа». Осуществляется подготовка 
магистрантов по 7 специальностям: 6М050300 – «Психология», 6М010500- 
«Дефектология», 6M010100 -  «Дошкольное воспитание и обучение», 6М010200 – 
«Педагогика и методика начального образования», 6М010300 – «Педагогика и 
психология», 6М012300 – «Социальная педагогика и самопознание», 6М010800 – 
«Физическая культура». В учебном процессе активно используется материалы всех 
направлений исследований преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов 
кафедры. Результаты НИР и НИРС внедрены в учебный процесс. 
5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 
обучения):  
Магистратура: 6М050300 - «Дефектология». Стоимость обучения: 396 000 тенге в 
год.  
6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Для обеспечения академической мобильности обучающиеся изучают 
отдельные дисциплины в других организациях образования, в том числе за 
рубежом. При этом руководитель организации образования определяет верхний 
предел количества кредитов для изучения в других организациях образования.  В 
случае изучения отдельных дисциплин в организациях образования Республики 
Казахстан между организациями образования заключается двусторонний договор.  

В случае изучения отдельных дисциплин в других организациях образования 
после прохождения промежуточной аттестации по дисциплине обучающийся 
представляет в деканат (отделение) своей организации образования 
экзаменационную ведомость (либо транскрипт) с указанием оценок по экзамену, 
итоговой оценки по дисциплине и количества освоенных кредитов. 

В заявлении обучающегося, по форме специального образца, указываются 
название и полный адрес отправляющего вуза, фамилия, имя, отчество 



координатора программ академической мобильности факультета/департамента и 
вуза, а также персональная информация студента (фамилия, имя, отчество,  дата 
рождения, адрес проживания, контактные данные).  

В заявлении предоставляется информация о мотивации обучающихся для 
участия в программах мобильности, сведения об уровне квалификации по языку 
обучения за границей, опыт работы и предшествующего обучения за границей, 
отметка о возможности получения гранта для обучения за рубежом. 

Соглашение на обучение по программам академической мобильности 
является основным документом, регулирующим процесс обучения студента по 
программе академической мобильности и заполняется на английском языке по 
форме специального образца. 

При положительном решении принимающего вуза на участие обучающегося 
в программе академической мобильности соглашение подписывается в 
трехстороннем порядке: принимающим вузом, обучающимся и отправляющим 
вузом. 

INFOR
MATIO
N ON 
TRAINI
NG 
PROGR
AMS 

(Course 
catalog) 

1. Общая характеристика программ обучения 
• Присуждаемые степени/квалификации: 

Магистр педагогических наук по специальности 6М010500 «Дефектология» 
• Уровней (ступеней) обучения: 

Выпускники, успешно освоившие образовательные магистерские программы 
подготовлены к обучению в докторантуре PhD; 

• Требования по приему на программу: 
Прием на программу осуществляется в соответствии с типовыми правилами 
приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан. Предшествующий 
уровень образования лиц, желающих освоить образовательные программы 
магистратуры – высшее или послевузовское образование. На «входе» 
магистрант должен иметь все пререквизиты, необходимые для освоения 
соответствующей профессиональной учебной программы магистратуры. Для 
поступления на специальность 6М010500 «Дефектология» необходимо иметь в 
пререквизитах дисциплину «Специальная педагогика», «Специальная 
психология». При отсутствии необходимых пререквизитов магистранту 
разрешается их освоить на платной основе. В данном случае обучение в 
магистратуре начинается после полного освоения магистрантом пререквизитов 
- по  2 курсу - при осуществлении академической мобильности учитывается 
разница в учебных планах, которая не должна превышать пяти дисциплин 
обязательного компонента. 
• Образовательные и профессиональные цели: программы/возможность 

дальнейшего продолжения обучения: 
- Формировать  представление  о роли науки и образования в общественной 
жизни; о современных тенденциях в развитии научного познания; об 
актуальных методологических и философских проблемах естественных 
(социальных, гуманитарных, экономических) наук; о профессиональной 
компетентности преподавателя высшей школы; о противоречиях и социально-
экономических последствиях процессов глобализации; 
- Вооружить знаниями методологии научного познания; принципов и структуры 
организации научной деятельности; психологии познавательной деятельности 
студентов в процессе обучения;  психологических методов и средств 
повышения эффективности и качества обучения; 
- Формировать  умения использовать полученные знания для оригинального 
развития и применения идей в контексте научных исследований; критически 
анализировать существующие концепции, теории и подходы к анализу 
процессов и явлений; интегрировать знания, полученные в рамках разных 
дисциплин для решения исследовательских задач в новых незнакомых 
условиях; путем интеграции знаний выносить суждения и принимать решения 
на основе неполной или ограниченной информации; применять знания 
педагогики и психологии высшей школы в своей педагогической деятельности; 
применять интерактивные методы обучения; проводить информационно-



аналитическую и информационно-библиографическую работу с привлечением 
современных информационных технологий; креативно мыслить и творчески 
подходить к решению новых проблем и ситуаций; свободно владеть 
иностранным языком на профессиональном уровне, позволяющим проводить 
научные исследования и осуществлять преподавание специальных дисциплин в 
вузах; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической работы 
в виде диссертации, научной статьи, отчета, аналитической записки и др.; 
- Формировать навыки научно-исследовательской деятельности, решения 
стандартных научных задач; осуществления образовательной и педагогической 
деятельности по кредитной технологии обучения; методики преподавания 
профессиональных дисциплин; использования современных информационных 
технологий в образовательном процессе; профессионального общения и 
межкультурной коммуникации; ораторского искусства, правильного и 
логичного оформления своих мыслей в устной и письменной форме; 
расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной 
профессиональной деятельности и продолжения образования в докторантуре. 
• Структура программы с указанием кредитов (59 кредитов ECTS в год) 
Структура программы набора 2018 года - смотрите приложение  №1 
• Итоговые  экзамены (если имеются) 
По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной форме, в виде 
экзаменационных билетов или тестирования. 
• Итоговая аттестация магистрантов проводится в сроки, предусмотренные 

академическим календарем и учебными планами специальностей в форме 
сдачи комплексного экзамена и защиты магистерской диссертации. 

• Комплексный экзамен проводится в 4 семестре не позднее, чем за 1 месяц до 
защиты диссертации. В комплексный экзамен по специальности входят 
дисциплины цикла профилирующих дисциплин образовательной 
программы магистратуры. Процедура защиты магистерской диссертации 
определяется вузом самостоятельно в соответствии с Типовыми правилами 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в высших учебных заведениях. 
 Разработанный проект студентом публично защищается на заседании 
государственной аттестационной комиссии в конце 4-го семестра. 

• Фамилия, имя,  отчество лекторов по каждой дисциплине  
1) Сейтембетов Е.Ж.., к.ф.н., кафедра философии - «История и 
философия науки». 
2) Данилевич Ю.И., к.пс.н., доцент кафедры психологии и 
коррекционной педагогики – «Психология». 
3) Завалко Н.А., д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии - 
«Педагогика». 
4) Капышева Г.К.,  к.ф.н., кафедра иностранных языков - 
«Иностранный язык» (профессиональный). 
5) Стельмах С.А., к.пс.н., доцент кафедры психологии и коррекционной 
педагогики - «Методологические основы и методы научных исследований в 
специальной педагогике и психологии», «Проблемы раннего вмешательства 
в специальной педагогике», «Психокоррекционные технологии при 
раннем детском аутизме». 
6) Мацкеевич И.К. к.пс.н., доцент кафедры психологии и 
коррекционной педагогики - «Управление развитием и психологическая 
экспертиза», «Психологическая экспертиза и коррекция в системе 
специального образования» 
7) Северинова Е.А. к.п.н., доцент кафедры психологии и 
коррекционной педагогики - «Методы преподавания специальных 
дисциплин», «Научно-теоретические основы разработки содержания и 
технологии обучения и воспитания в специальных (коррекционных) 
организациях образования», «Мониторинг качества специального 



образования». 
8) Коккозева К.Ш. к.п.н., доцент кафедры психологии и коррекционной 
педагогики - «Акмеология и методы развития персонала в 
специальных учреждениях образования». 
9) Барабанова Е.И. к.пс.н., доцент кафедры психологии и 
коррекционной педагогики - «Технологии абилитации и социальной 
реабилитации детей с ОВ». 
10) Дергачева Е.В. к.пс.н., доцент кафедры психологии и коррекционной 
педагогики - «Проблемы развивающих и коррекционных исследований», 
«Менеджмент в образовании». 
11) Кыржибаева С.К. логопед «Правовые и экономические основы 
инклюзивного образования». 
12) Садыкова С.Т., к.ф.н., кафедра казахского языка и литературы - 
«Деловой казахский язык». 

 Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов)  
Название курса/дисциплины/юнита - ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)  
Код дисциплины – IYa(p) -5202 
Тип дисциплины - БД 
Уровень курса/дисциплины - ОК 
Год обучения - 1 
Семестр обучения - 1 
Количество  кредитов - 2 
Ф.И.О лектора/профессора – Капышева Г.К. 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции – 
Основной целью обучения иностранному языку в магистратуре является 
углубление и развитие приобретенных в бакалавриате знаний, умений и 
навыков активного владения иностранным языком и сделать обучение 
иностранному языку одним из источников расширения их культурного 
кругозора. Конечная цель курса «Иностранный язык» в магистратуре – 
научить самостоятельно читать литературу по специальности, научить 
аннотировать, реферировать научные статьи, писать тезисы и доклады на 
иностранном языке, уметь читать и переводить общественно-политическую 
литературу и излагать свою точку зрения по прочитанному. 
Пререквизиты - «Иностранный язык», «Профессионально-ориентированный 
иностранный язык» 
Содержание курса/дисциплины. В соответствии с целевой установкой 
содержанием курса является обучение речевой деятельности на основе 
оригинальной литературы по специальности, которая используется для 
приобретения и совершенствования необходимых знаний и умений в области 
чтения, говорения, аудирования, перевода, реферирования письма. 
Овладение всеми видами деятельности ведется комплексно, в тесном 
единстве с овладением определенных фонетических, лексических и 
грамматических материалов. Языковой материал должен рассматриваться не 
в виде частных явлений, а в системе, в форме обобщения и обзора групп 
родственных явлений и сопоставлений. 
Рекомендуемая литература  

1. Englishthroughreading.Forupper-intermediatestudents. Комплексное 
пособие под ред. Т.Ю. Дроздовой. Санкт-Петербург, ООО 
«Антология», 2013. – 344с. 

2. Гильманова А.А. Использование художественных текстов для 
обучения чтению на иностранном языке /А.А. Гильманова, С.Е. 
Никитина, Э.Р. Даминова // Междунар. науч.-исслед. журнал. – 2016. - 



№ 4 (46) Ч. 3. – С. 24-27  
3. Лосева Т.В. Организация эстетического воспитания на уроках 

английского языка в начальной школе / Т.В. Лосева, К.В. Кузнецова, 
Г.М. Игейсинова // Молодой ученый. – 2016. – № 1. – С. 728-730  

4. Дворина Н. Г. Использование интерактивной компьютерной 
технологии распознавания жестов и речи на практических занятиях по 
иностранному языку [Электронный ресурс] / Н. Г. Дворнина, Н. Н. 
Горлушкина, Н. Н. Филатова // Науковедение. – 2015. – № 3 (28). 

5. Имамутдинова Ф. Р. Особенности использования интерактивной 
доски в обучении иностранным языкам // Вестн. БелЮИ МВД России. 
– 2014. – № 2-2. – С. 54-57 

6. Тимофеева Е. В. Использование информационно-коммуникационных 
технологий при обучении иностранному языку / Е. В. Тимофеева, Ю. 
А. Кайль // Изв. АлтГУ. – 2014. – № 2 (82). – С. 77-80 

Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 
Код дисциплины - IFN -5201 
Тип дисциплины - БД 
Уровень курса/дисциплины - ОК 
Год обучения - 1 
Семестр обучения - 1 
Количество  кредитов - 2 
Ф.И.О лектора/профессора - к.ф.н. Сейтембетов Е.Ж.  
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) – 
исследование оснований,  логики развития и способов формирования 
научного знания 
Пререквизиты - «Философия», «Социология», «Педагогика», «Психология», 
«Специальная педагогика» 
Содержание курса/дисциплины 
Компетенции: 
Мировоззренческая компетенция: 
Знать: основные эпистемологические модели, формы и методы донаучного, 
научного и вненаучного познания; 
Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности, требующие углубленных 
профессиональных знаний; выбирать необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 
задач конкретного исследования; осмысливать и анализировать реалии 
современной теории и практики; 
Иметь навыки: ведения самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности, применять методологические и методические знания в 
проведении научного исследования, написания научных статей, тезисов, 
выступления на конференциях, симпозиумах, круглых столах, дискуссиях и 
диспутах. 
Рекомендуемая литература 



1. Армстронг Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000  жылдық 
ізденіс: Құдайтану баяны. Оқулық. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 432 бет. 

2. Войтов,А. Г. История и философия науки : учебное пособие / А. Г. 
Войтов. – М.: Дашков и К, 2015. – 692 с. 
3. Ильин, В. В. Введение в историю и философию науки /В. В. Ильин, С. 
А. Лебедев. – М.: Академический проект, 2013. – 384 с. 
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – ПЕДАГОГИКА  
Код дисциплины - Ped -5203 
Тип дисциплины - БД 
Уровень курса/дисциплины - ОК 
Год обучения - 1 
Семестр обучения - 1 
Количество  кредитов - 2 
Ф.И.О лектора/профессора – Завалко Н.А., Игибаева А.К. 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) – 
совершенствование профессиональной подготовки будущих преподавателей 
вуза, ознакомление их с методологическими и теоретическими основами 
педагогики высшей школы,  современными подходами к анализу, 
планированию и организации образовательного процесса в высшей школе. 
Пререквизиты - «Философия», «Социология», «Педагогика», «Психология» 
Содержание курса/дисциплины  
Введение. Педагогическая наука и ее место в системе наук  о человеке. 
Педагогика высшего образования. Цели и задачи высшего образования как 
педагогического процесса. Сущность и структура педагогической 
деятельности. Личность преподавателя высшей школы и современные 
требования к его компетентности. Коммуникативная компетентность 
преподавателя высшей школы. Сущность процесса профессионального 
обучения. Методологические основы процесса обучения  в высшей школе. 
Содержание образования в высшей школе. Методы и формы организации 
обучения в высшей школе. Активные методы и формы обучения в 
подготовке будущих специалистов. Высшая школа как социальный  
институт. Организация кураторской работы. Научные основы использования 
образовательных технологий  в высшей школе. 
Рекомендуемая литература: 

1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / М. Т. Громкова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.–446 с.–
Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/122588 

2. Психология и педагогика высшей школы /Л. Д. Столяренко [и др.]. –
Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 620 с.  

3. Бахмутский, А. Е. Педагогика: учебник / [А. Е. Бахмутский и др.]. 
Санкт-Петербург: Питер пресс, 2017. – 304 с. 

4. Башаркина, Е. А. Общая педагогика: курс лекций: в 2 ч. / Е. А. 
Башаркина. – Могилев: МГУ, 2013―2014. 



5. Девятых, С. Ю. Основы психологии и педагогики: психологические 
тесты и упражнения / С. Ю. Девятых. – Минск: Республиканский 
институт высшей школы, 2016. – 59 с. 

Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – ПСИХОЛОГИЯ  
Код дисциплины - Psi -5204 
Тип дисциплины - БД 
Уровень курса/дисциплины - ОК 
Год обучения - 1 
Семестр обучения - 1 
Количество  кредитов - 2 
Ф.И.О лектора/профессора – Данилевич Юлия Иосифовна/ Ауренова Мадина 
Даулетхановна 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) –  
Пререквизиты - «Философия», «Социология», «Педагогика», «Психология и 
развитие человека» 
Содержание курса/дисциплины 
Содержание деятельности преподавателя ВУЗа и психологические условия 
повышения его педагогического мастерства. Генезис психологии как 
учебной дисциплины в системе университетского образования. Учебная 
дисциплина как категория дидактики. Методические аспекты проблемы 
выделения предметной области психологии. Специфика изучения психики в 
философии, искусстве и науке. Методические аспекты проблемы 
презентации психологического знания. Методические аспекты проблемы 
систематизации базовых психологических категорий. Методика чтения 
лекций по психологии. Методика проведения семинарского занятия. 
Методика проведения индивидуальных собеседований, экзаменов и зачетов. 
Методика руководства изучением студентами литературы. Методика  
руководства написания студентами курсовых работ. Методика руководства 
работой научных кружков студентов. Самоорганизация деятельности 
преподавателя высшей школы. 
Рекомендуемая литература 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Психология и педагогика высшей школы /Л. Д. Столяренко [и др.]. 
Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 620 с. 

5. Беляков, С. А., Клячко Т. Л., Полушкина Е. А. Экспорт 
образовательных услуг. Анализ управленческих решений. – М.: Дело, 
2015. –124 с. 



Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 
МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ. 
Код дисциплины – MMSP -5302 
Тип дисциплины – ПД 
Уровень курса/дисциплины - ОК 
Год обучения – 1 
Семестр обучения - 1 
Количество  кредитов – 5 
Ф.И.О лектора/профессора – Стельмах Светлана Александровна 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) 
научить описывать и анализировать этапы научного исследования; 
научить анализировать языки науки; 
выявлять сферы применения отдельных процедур и методов (объяснение, 
доказательство, эксперимент); 
анализировать исследовательские принципы, подходы и концепции  
Пререквизиты –  «Философия», «Социология», «Педагогика», «Психология», 
«Дифференциальная диагностика». 
Содержание курса/дисциплины - Сущность научного исследования. Наука 
как особый способ деятельности человеческого общества. Основные 
направления методологии научного исследования. Этапы научного 
исследования, принципы научного исследования, Типы научного 
исследования. Структура научной теории. Объективность, повторяемость, 
проверяемость как всеобщие признаки научного исследования. Особенности 
исследования в связи со спецификой объекта исследования: 
многоуровневость объекта исследования; затрудненность выделения самого 
объекта; диапазон изменения регистрируемых физиологических и 
психологических параметров; соотношение параметра объекта и субъекта 
(отличия по времени, по соотношению пространственного положения). 
Особенности исследования в связи со спецификой методов исследования: 
использование показателей в наблюдении как индикаторов недостающих 
прямому наблюдению психических явлений; отсутствие возможности и 
необходимости применения «острых опытов»; необходимость учета фактора 
сознания в любом исследовании; применение системных методов; широкое 
использование методов других наук; опосредованность исследования. 
Объект и предмет исследования. Проблема исследования. Противоречие как 
основа проблемы исследования. Наиболее распространенные движущие 
противоречия научного познания в педагогике. Гипотеза исследования. 
Виды гипотез. Цель и задачи исследования. Виды целей педагогического 
исследования. Виды эмпирических и теоретических задач. Источники 
педагогического исследования. Методы и средства педагогического 
исследования.  Этапы педагогического исследования. Изучение 
состояния проблемы (литературный обзор). Постановка проблемы, выбор 
объекта и предмета исследования. Разработка или уточнение общей 



исходной исследовательской концепции (построение модели интересующего 
явления). Выдвижение гипотез. Планирование исследования. Определение 
целей и задач. Выбор методов и методик. Психологическое иссоедование в 
специальной педагогики и психологии 
Рекомендуемая литература: 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Циулина, М. В. Методология психолого-педагогических 
исследований: учеб. пособие / М. В. Циулина. – Челябинск : Изд-во Челяб. 
гос.пед. ун-та, 2015. – 239 с.  
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения –  русский, казахский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска, возможности презентаций, проведения микроэкспериментов. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – АКМЕОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 
РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Код дисциплины – AMRPSUO -5202 
Тип дисциплины – БД  
Уровень курса/дисциплины - КВ  
Год обучения – 1 
Семестр обучения - 1 
Количество  кредитов – 7 
Ф.И.О лектора/профессора –Коккозева Кульчария Шамильевна 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) 
Цель дисциплины – формирование компетенций в практике разработки 
содержания и технологии обучения и воспитания в специальных 
учреждениях 
Пререквизиты –  «Мониторинг качества специального образования», 
«Дифференциальная диагностика». 
Содержание курса/дисциплины - Методологические основы 
акмеологической  науки. Развитие акмеологических идей. Акмеологические 
особенности научной и педагогической коммуникации. Механизмы 
амеологического восприятия в процессе научного и педагогического 
взаимодействия. Понятие «Акме» и специфика его проявления. Влияние 
профессиональных стереотипов на формирование общественного мнения. 
Акмеологические факторы социально - психологической адаптации 
личности в группе. Понятие акмеологической адаптации. Роль 
акмеологических факторов в процессе адаптации к группе. Изучение 
феномена адаптации в научной и профессиональной среде в работах 
отечественных авторов. Понятие «акмеологический конфликт». 
Особенности и требования к разработке содержания специального 
образования и соответствия технологии обучения и воспитания 



потребностям отдельных категорий детей с ОВ. Методика осуществления 
мониторинга и методы оценки прогресса в области улучшения качеств 
образования.  
Рекомендуемая литература 
 1.Коккозева К. Ш., Барабанова Е. И. Акмеология и методы развития 
персонала в специальных учреждениях образования: учеб. пособие / К. Ш. 
Коккозева, Е. И. Барабанова ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 
Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 90 с. 
2.Волков И. В., Афанасьева И. В., Горохов В. А. Факторы эффективного 
использования трудового потенциала // Вестник НГИЭИ. 2016. № 5 (60). С. 
18–25. 
3. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
4. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
5. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения –  русский, казахский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска, возможности презентаций, проведения микроэкспериментов. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
Код дисциплины – MPSD -5203 
Тип дисциплины - БД 
Уровень курса/дисциплины - КВ 
Год обучения – 1 
Семестр обучения - 2 
Количество  кредитов - 7 
Ф.И.О лектора/профессора - Северинова Елена Александровна 
Цели курса:    Систематизация конкретных требований к организации 
целостных учебно-воспитательных ситуаций на занятиях. Овладение 
методическим сценарием занятий: проблемной лекции и семинаров по 
курсам специальных дисциплин. Побуждение магистрантов к применению  
знаний, умений и навыков в профессиональной практике. 
Пререквизиты: «Специальная педагогика», «Педагогика», «Психология». 
Содержание курса/дисциплины:   
 Характеристика методики преподавания  как учебной дисциплины.  
Методы и организационные формы преподавания. Формирование 
мастерства. Работа над конспектом, планом, резюме лекции, структура 
конспекта лекций, реализация дидактических требований к каждому разделу 
содержания лекции. Формирование обобщенных способов учебной 
деятельности (планирование и выдвижение целей и задач, выбор средств 
самостоятельной работы, действия организации усвоения знаний, действия 
самоконтроля и организации времени жизни). Структура учебной ситуации. 
Понятие совместной учебной деятельности преподавателя и студентов, ее 
цель, предмет и продукт. Система форм сотрудничества преподавателя со 



студентами как средство достижения цели совместной учебной 
деятельности. Способы совместной учебной деятельности 
Рекомендуемая литература 
1. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе 
образования лиц с особыми образовательными потребностями (с 
нарушением слуха). Под ред. Е. Г. Речицкая [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие.  Москва: МПГУ, 2014 
2. Методика преподавания в высшей школе: учеб.-практич. пособие / В. 
И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 
315 с. 
3. Новгородцева И.Н. Методика преподавания специальных дисциплин. 
Педагогика Педагогика и методика преподавания. 3-е изд.- Москва: 
Издательство «Флинта», 2017 – 378 c. 
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита - МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Код дисциплины - MKSO -5301 
Тип дисциплины - ПД 
Уровень курса/дисциплины - КВ 
Год обучения - 1 
Семестр обучения - 2 
Количество  кредитов - 5 
Ф.И.О лектора/профессора - Северинова Елена Александровна 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) - 
познакомить с проблемами методологии педагогической науки и научных 
исследований; ориентация в категориальном и понятийном аппарате; 
ориентация в источниках психолого-педагогической науки; компетентное 
владение и оперирование понятийно-категориальным аппаратом; 
компетенция в самостоятельном поиске и построении логики научно-
педагогического исследования. 
Пререквизиты – «Психология и развитие человека», «Специальная 
педагогика». 
Содержание курса/дисциплины 
Теоретико-методологические основы мониторинга качества специального 
образования.  Мониторинг как деятельность. Понятие, цель и задачи 
мониторинга. Система мониторинга и ее элементы. Элементы мониторинга: 
субъекты, инструментарий и инструменты мониторинговой деятельности. 
Мониторинг и диагностика. Объекты диагностики. Уровни и функции 
мониторинга: диагностическая, аналитическая, координирующая, 
регулятивно-коррекционная. Этапы мониторинга. Нормативно-
установочный этап и его содержание. Аналитико-диагностический этап и его 
элементы и содержание. Прогностический этап, его содержание. 
Деятельностно-технологический этап, его содержание. Промежуточно-
диагностический этап и его содержание. Итогово-диагностический этап и его 
характеристика. 



Технологии мониторинга качества специального образования. 
Классификации мониторинга: статистический и нестатистический, 
дидактический, воспитательный, социально-педагогический, 
управленческий. Специфика технологий мониторинга. Индикаторы 
мониторинга. Мониторинг в системах педагог-студент; ВУЗ-педагог, 
управление образованием - образовательное учреждение. 
Рекомендуемая литература  

1. Балахчи Л.В. Мониторинг как инструмент управления 
образовательным процессом. Методическое пособие. - Иркутск: Изд-
во Главного управления общего и профессионального образования 
администрации иркутской области, 2014. – 56 с. 

2. Диканская Н.Н., Герасименко Е.В. Оценочная деятельность как 
основа управления качеством образования // Стандарты и мониторинг 
в образовании.- 2013, 3. 

3. Загвязинский В.И., Атаханов Р.А. Методология и методы психолого-
педагогического исследования. - М.. 2011. 

4. Ковалев С.В. Некоторые особенности обучающего контроля знаний // 
Стандарты и мониторинг в образовании. - 2013, 6. 

Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита - УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
Код дисциплины – URPE6301 -5301 
Тип дисциплины - БД 
Уровень курса/дисциплины - КВ 
Год обучения- 1 
Семестр обучения - 2 
Количество  кредитов - 5 
Ф.И.О лектора/профессора –  Мацкевич Ирина Константиновна 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) - 
ориентация будущих магистров в современных теориях построения 
аналитических и экспертных исследований в различных областях, методах и 
приемах проведения данных исследований, в практическом применении 
знаний магистрантов для проведения подобных исследований. 
Пререквизиты - «Философия», «Социология», «Педагогика», «Психология и 
развитие человека», «Специальная педагогика» 
Содержание курса/дисциплины 
Теоретические основы проведения аналитических и экспертных 
исследований Проблема проведения аналитических и экспертных 
исследований в современной психологии.   
Методологическая основа проведения аналитических и экспертных 
исследований. Роль и место психолога в проведении аналитических и 
экспертных исследований. Основные формы проведения аналитических и 
экспертных исследований в современной психологии. Технологические 
приемы проведения аналитических и экспертных исследований в 
специальной психологии и педагогике.   



Принципы и приемы создания программ для проведения аналитических и 
экспертных исследований. Проблема написания заключений и 
интерпретации данных аналитических и экспертных исследований. 
Консультирование по результатам аналитических и экспертных 
исследований. 
Рекомендуемая литература: 

1. Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. 
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 896 с.: ил. ЭБС «Консультант студента» 
www.studentlibrary.ru 

2. Шадрина И.В. Частная психопатология: учебное пособие / Шадрина 
И.В., МаминГ.В., Колесниченко Т.Н., Голубчикова О.В., Юдина И.Э, Бенько 
Л.А., Пугачев А.Н. - Челябинск: Типография «Проспект», 2014. – 109 С. 

3. Шадрина И.В. Общая психопатология: симптомы и синдромы: 
учебное пособие / Шадрина И.В., Мамин Г.В., Колесниченко Т.Н., 
Голубчикова О.В., Юдина И.Э, Альшина Е.Н.,Пугачев А.Н. - Челябинск : 
Изд-во "Челябинская государственная медицинская академия", 2013.- 103 с. 
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен, рейтинговые задания 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия – возможности презентаций, проведения микроэкспериментов.  
 
Название курса/дисциплины/юнита – НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
Код дисциплины – NTORSTOVSO -2301 
Тип дисциплины – ПД 
Уровень курса/дисциплины - КВ 
Год обучения - 2 
Семестр обучения - 3 
Количество  кредитов - 7 
Ф.И.О лектора/профессора – Северинова Елена Александровна 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) –  
В ходе изучения курса магистрант должен овладеть методикой 
осуществления мониторинга и методами оценки прогресса в области 
улучшения качеств образования; идентифицировать основные процессы и 
участвовать в разработке их рабочих моделей; участвовать в проведении 
корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение 
качества; способен прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, 
процесса, задач, проблем, их систем, пользоваться для этого 
формализованными моделями, методами; способен осуществлять постановку 
задачи исследования, формирование плана его реализации; способен 
формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем), 
критерии и показатели достижения целей, выстраивать структуры их 
взаимосвязей. 
Пререквизиты – «Психология», «Педагогика», «Методологические основы и 
методы научных исследований в специальной педагогике и психологии», 
«Мониторинг качества специального образования». 
Содержание курса/дисциплины 

Цели, задачи курса «Методологические основы и методы научных 
исследований в специальной педагогике и психологии».  



Цели, задачи, объект, предмет, методологические основы курса. 
Интеграция педагогического исследования с другими отраслями знаний 
(философия, психология, социология и др.). Методология научного 
исследования как совокупность принципов, методов и форм научного 
познания. Объект, предмет методологии. Уровни методологии научно-
педагогических исследований (философский, общенаучный, конкретно-
научный, технологический уровни). Методологические принципы 
(системный подход, комплексный подход, личностный подход, 
деятельностный подход, синергетический, культурологический подход, 
этнопедагогический подход и др.). Взаимосвязь предмета с другими 
науками. Пути формирования новых психолого-педагогических знаний. 

Научное исследование, его сущность и особенности. Научные знания 
как вид познавательной деятельности. Признаки научного исследования. 
Характеристика интеллектуальных и физических качеств, присущих 
ученому. Суть научного открытия. Истинность научного открытия. 
Основные средства научно-теоретических исследований. Методы научного 
исследования.  

Планирование уровней педагогического исследования (эмпирический 
уровень: установление новых фактов в педагогической науке; теоретический 
уровень: выдвижение и формулирование основных общих педагогических 
закономерностей; методологический уровень: определение на базе 
эмпирических и теоретических исследований общих принципов и методов 
исследования педагогических явлений). Виды эксперимента. 

Логика структурирования методического аппарата научного 
исследования. Методология научного исследования, ее отражение в 
магистерской диссертации. Концептуально-понятийный аппарат научного 
исследования. Обоснование актуальности темы научного исследования. 
Формулировка противоречия. Благоприятствующие факторы выбора 
проблемы научного исследования. Важность проблемы исследования. 
Объект и предмет научного исследования. Предвосхищение результата 
научного поиска (формулировка цели исследования). Способы обоснования 
научной гипотезы, критерии обоснованности научной гипотезы, виды 
гипотез. Задачи научного исследования. Выбор адекватных исследованию 
методов. Характеристика методологических и теоретических источников 
исследования. Обоснование научной новизны, теоретической и практической 
значимости исследования.  

Структура и содержание этапов исследовательской деятельности. 
Программа научного исследования, ее элементы. Определение поэтапности 
исследовательского процесса. Выбор проблемы исследования, определение 
ее внешних границ (1 этап). Формулировка целей исследования (2 этап). 
Разработка гипотезы исследования (3 этап). Постановка исследовательских 
задач. Констатирующий эксперимент (4 этап). Определение содержания и 
организация преобразующего эксперимента (5 этап). Обобщение и синтез 
экспериментальных данных (6 этап). Характеристика структурных 
компонентов исследовательского процесса. 

Методы педагогического исследования. Метод науки как особая 
организация познавательного цикла системы науки, всей структуры научной 
и познавательной деятельности. Методы научного познания. Классификация 
методов научного исследования. Эмпирические и теоретические методы. 
Исследовательские возможности методов. Экспериментальные методы.  

Наглядное представление исследовательских данных.  Графическое и 
табличное представление цифровых данных. Цели и функции графиков. 



Значение графического представления педагогических и психологических 
данных. Характеристика этапов разработки графиков. Графическое 
представление распределения частот (гистограмма, сглаженная кривая, 
использование полигонов, запутанные графики и др.). Основные правила 
построения графиков. Рекомендации к построению графиков. Таблицы и их 
функции. 

Методы обработки экспериментальных данных. Методы 
статистического анализа экспериментальных данных, их назначение. 
Методы первичной статистической обработки результатов исследования. 
Показатели, получаемые в результате первичной обработки данных 
эксперимента. Методы и способы вторичной статистической обработки 
экспериментальных данных. Установление корреляционных зависимостей, 
их интерпретация. Понятие о факторном анализе как методе статистической 
обработки. Возможности компьютерных технологий в обработке результатов 
эксперимента. 
Подготовка магистерской диссертации. Методика работы над магистерской 
диссертацией. Планирование научной деятельности. Этапы, структура 
диссертационного исследования. Отражение в тексте авторской методики. 
Оформление диссертации, процедура защиты. 
Рекомендуемая литература: 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Нугусова А. Методология и методика организации паучно-
педагогических исследований. Учебно- методическое пособие -Талдыкорған, 
ЖГУ, 2013 – 59 с. 
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – Правовые и экономические основы 
инклюзивного образования   
Код дисциплины – PEOIO -2302  
Тип дисциплины –  ПД 
Уровень курса/дисциплины - КВ 
Год обучения - 2 
Семестр обучения - 3 
Количество  кредитов - 5 
Ф.И.О лектора/профессора – Кыржибаева Светлана Калеловна 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) –  
сформировать компетенции в области анализа и понимания правовых и 
экономических основ инклюзивного образования. 

В результате изучения дисциплины магистр должен знать основные 
законодательные акты и распоряжения министерства образования РК в 



отношении инклюзивного образования; нормирование работы учрежждений 
инклюзивного образования; проектировать деятельности учреждений 
инклюзивного образования по нормативам права и экономики; иметь 
навыки: анализа соответствия реальной работы учреждения нормам 
законодательства и экономических показателей. 
Пререквизиты – «Психология», «Педагогика»,  «Мониторинг качества 
специального образования». 
Содержание курса/дисциплины 
Методологические и теоретические аспекты инклюзивного образования. 
Понятие и сущность инклюзивного образования. Методологические 
основания педагогики инклюзии. Понятие и сущность инклюзивной 
образовательной среды. Практика инклюзивного образования в РК и за 
рубежом. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. 
Реализация инклюзивной практики в зарубежных странах и в РК. 
Организация педагогического процесса с учетом принципов инклюзии. 
Технологии инклюзивного образования.  
Рекомендуемая литература 
1.  Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПб.: Лань, 2013.  
2. Интегрированное образование лиц с ограниченными возможностями: 
определение основных категорий и концептуальных подходов [Электронный 
ресурс] / Т.Ф. Вострокнутова, А.С. Сунцова // Казанский педагогический 
журнал. - 2009. - № 2. - С. 90-94. - Библиогр.: с. 94 (12 назв.). - Режим 
доступа: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/7900.  
3. Ковалев Е.В., Староверова М.С. Образовательная интеграция (инклюзия) 
как закономерный этап развития системы образования // Инклюзивное 
образование. Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная книга», 2014. 
4. Митчелл Д. Эффективные педагогические технологии специального и 
инклюзивного образования. Главы из книги. / Ред. Н. Борисова. – М.: РООИ 
«Перспектива», 2015.  
5. Нормализация условий воспитания и обучения детей с ограниченными 
возможностями в условиях инклюзивного образования: Методическое 
пособие. – М., МГППУ, 2011.  
6. Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: Учебное пособие / Отв. ред. С.В. Алехина, Е.Н. 
Кутепова. – М.: МГППУ, 2013.  
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 
Код дисциплины – PRKI - 2301  
Тип дисциплины –  ПД 
Уровень курса/дисциплины - КВ 
Год обучения - 2 
Семестр обучения - 3 
Количество  кредитов - 7 
Ф.И.О лектора/профессора - Дергачёва  Евгения Владимировна 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) –  



познакомить магистрантов с различными направлениями и основными 
зарубежными и отечественными школами; применением различных 
способов воздействия на организациях. 
Пререквизиты – «Психология», «Педагогика»,  «Мониторинг качества 
специального образования» 
Содержание курса/дисциплины 
История развития теории организационных изменений. Понятие и 
исторический аспект развития теории организационных изменений. Подходы 
к определению организационных изменений. Типы организационных 
изменений. Основные подходы к организационным изменениям 
Объективистский подход. Культурологический подход к организационным 
изменениям.   Эмансипационный подход. Инновационное мышление и 
причины неэффективного его развития как вида сопротивления. 
Инновационное мышление Паразитическое мышление Виды 
паразитического мышления Методы развития инновационного мышления. 
Модели организационных изменений. Модель К.Левина Модель Л.Грейнера 
Теория Е и теория О Модель Ф.Гуияра и Дж. Келли. Рефрейминг, 
реструктуризация. Рефрейминг Реструктуризация. Биологические модели 
преобразования, их составляющие.  Модель «кривой перемен» Дж.Дак. Три 
кита управления преобразованием Карта территории перемен Подготовка к 
переменам Реализация и проверка 
Рекомендуемая литература 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От 
стратегии к действию. – М., 2013. 

5. Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М., 2013 
6. Широкова Г.В. Управление организационными изменениями: 

Учеб.пособие – СПб, 2015 
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита - ПРОБЛЕМЫ РАННЕГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 
Код дисциплины - PRVSP -2301 
Тип дисциплины - ПД 
Уровень курса/дисциплины - КВ 
Год обучения- 2 
Семестр обучения - 3 
Количество  кредитов - 5 
Ф.И.О лектора/профессора – Стельмах Светлана Александровна 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) - 



Формирование у студентов представлений об основных принципах, методах, 
формах и видах работы с детьми младенческого и раннего возраста из 
различных групп риска отставания в развитии и их родителями. Знакомство 
студентов с методами выявления основных потребностей ребенка и семьи, 
методами и формами сопровождения и ранней помощи, основными 
программами раннего вмешательства. Ориентация в категориальном и 
понятийном аппарате. Ориентация в источниках психолого-педагогической 
науки. Компетентное владение и оперирование понятийно-категориальным 
строем. Компетенция в самостоятельном поиске и проведении 
коррекционно-развивающего материала. По окончанию курса студент 
должен знать и уметь использовать информацию о методах и формах 
раннего вмешательства для детей из различных групп риска отставания в 
развитии и их родителей.  
Пререквизиты – Специальная педагогика, Специальная психология 
Содержание курса/дисциплины 
Объектно-субъектные составляющие курса «Проблемы раннего 
вмешательства в специальной педагогике». Коррекция  и психологическая 
помощь при аномальном развитии. Задачи группы консультирования семей с 
детьми с аномальным развитием. Специфика  психологической коррекции 
при различных вариантах  дизонтогенеза. Оценка основных потребностей 
младенцев и детей раннего возраста из групп риска. Состояние и 
потребности родителей и членов семьи детей групп риска. организация 
работы с ребенком и семьей.  
Рекомендуемая литература 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет.Аппе, Франческа Введение в 
психологическую теорию аутизма / Франческа Аппе. - М.: 
Благотворительный фонд "Теревинф", 2016. - 216 c. 

4. Беттельхейм, Бруно Пустая крепость. Детский аутизм и рождение Я / 
Бруно Беттельхейм. - М.: Академический Проект, Традиция, 2011. - 593 c. 

5. Гилберт, К. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие / К. 
Гилберт. - М.: Книга по Требованию, 2016. - 144 c. 

6. Гринспен, Стенли На ты с аутизмом. Использование методики 
Floortime для развития отношений, общения и мышления / Стенли Гринспен, 
Серена Уидер. - М.: Теревинф, 2013. - 512 c. 
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – ПРОБЛЕМЫ РАЗВИВАЮЩИХ И 
КОРРЕКЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Код дисциплины – PRK1503 -2301 
Тип дисциплины –  ПД 



Уровень курса/дисциплины - КВ 
Год обучения - 2 
Семестр обучения - 3 
Количество  кредитов - 4 
Ф.И.О лектора/профессора - Дергачёва  Евгения Владимировна 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) –  
способности методологически выстроить программу исследования; умению 
построить систему связей между отдельно изучаемыми  элементами системы  
с последующим выделением мер психологического воздействия; 
способности изучать, производить оценку деятельности исследователя в 
рамках развивающих и коррекционных исследований; умению выбрать и 
эффективно использовать методы исследования с учетом его 
направленности; умению использовать специальные тактические приемы 
при планировании и организации исследования развивающего и 
коррекционного характера. 
Пререквизиты – «Психология», «Педагогика»,  «Мониторинг качества 
специального образования», «Теоретико-методологические основы 
коррекционной помощи лицам с ОВ». 
Содержание курса/дисциплины 
Основные вопросы методологии исследования Системный анализ в 
исследовании. Организация проведения исследования. Развивающие и 
коррекционные исследования в области изучения организационных 
структур. Основные области практического использования методов 
коррекции в процессе исследования. Введение в коррекционное направление 
работы исследователя. Психологическая коррекция и ее виды. Характер 
причин психологических нарушений. Современные проблемы 
коррекционных исследований. Социокультурные аспекты психодиагностики 
и психокоррекции. Перспективы развития психологической коррекции. 
Коррекциионные направления в области исследования.  
Рекомендуемая литература 

1. Ваганова, А.В. Театрализованная деятельность как средство развития 
творческой активности и социализации в обществе [Текст] / А. В. Ваганова, 
Е. Е. Созина, А. Е. Веснина // Докольная педагогика. - 2016. - №2.- С. 32-33. 

2. Вилегжанина, И.В. Формирование музыкальных способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОО [Текст] / И. В. 
Вилегжанина // Дошкольная педагогика. - 2016. - №2. - С. 46-48. 

3. Гуцал, И.Ю.  Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно-
развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста [Текст] / И. 
Ю. Гуцал, Г. В. Мищенко. - М.: Сфера, 2015.- 64 с. (Библиотека логопеда). 

4. Забелич, Д.Н. Состояние сформированности жизненных компетенций 
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития как основа 
планирования коррекционной работы [Текст] / Д. Н. Забелич // Воспитание и 
обучение детей с нарушениями развития. - 2016. - №5. - С. 23-28. 
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита - ТЕХНОЛОГИЯ АБИЛИТАЦИИ И 



СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВ. 
Код дисциплины – TASRDOV -2302 
Тип дисциплины – ПД 
Уровень курса/дисциплины - КВ 
Год обучения – 2 
Семестр обучения - 3 
Количество  кредитов – 4 
Ф.И.О лектора/профессора – Барабанова Елена Ивановна 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) 
сформировать систему психологических знаний, включающую 
фундаментальные концепции, устоявшиеся факты, о закономерностях  
психологической адаптации. Сформировать систему основных понятий 
социально-психологической и социокультурной реабилитации, ознакомить с 
проблемами социализации, реабилитации и абилитации лиц с  ОВ, 
сформировать практические навыки составления программы по абилитации 
и социальной реабилитации детей с ОВ.    
Пререквизиты –  «Мониторинг качества специального образования», 
«Теоретико методологические основы коррекционной помощи в системе 
специального образования» 
Содержание курса/дисциплины - Общие вопросы социально-
психологической адаптации и реабилитации. Теоретико-методологический 
аспект адаптации личности в социуме. Понятие адаптации, социально-
психологической адаптации (СПА), абилитации  и реабилитации. 
Социализация и социальная адаптация личности: общее и особенное. 
Содержание и структура социальной адаптации. Деятельность как 
универсальная стратегия социальной адаптации. Вопросы социально-
психологической адаптации  и реабилитации детей с ОВ. Общие вопросы 
реабилитации. Структура реабилитационного процесса. Социокультурная 
реабилитация. Социализация и интеграция инвалидов. Особенности 
профориентации и образования людей с ОВ. Коррекционные методики и 
технологии. Внутрисемейные отношения и их влияние на детей с ОВ. 
Социальная реабилитация.  Нравственное и эстетическое воспитание детей с 
ОВ. Профилактическая, социально-бытовая, трудовая реабилитация детей с 
ОВ. 
• Рекомендуемая литература 

1. Барышева, А.Н. Реабилитация детей с ОВЗ в трудной жизненной 
ситуации [Текст] / А.Н. Барышева // Социальная педагогика. - 2014. - №5. - 
С. 61-66. 

2. Борисенко, Т.Н. Первичная социализация дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи в условиях стационара [Текст] / Т. Н. Борисенко // 
Логопед. - 2015. - №1. - С. 80-90. 

3. Бруштейн, И.  «Всегда спеши к своей звезде!» [Текст] : будни и 
праздники Курского музыкального коллежда - интерната для слепых / И. 
Бруштейн // Социальное обслуживание. - 2015. - №2. - С. 10-19. 

4. Быкова, О.Г. Опыт работы комплексного центра социального 
обслуживания по социальной адаптации слабовидящих граждан [Текст] / 
О.Г. Быкова // Социальное обслуживание. - 2014. - №5. - С. 54-56. 

5. Варлакова, Н.И Социальный туризм как эффективная технология 
социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов 
[Текст] / Н.И Варлакова // Социальное обслуживание. -2015. - №2. - С. 45-49. 

6. Дерюжева, И.Т.  Куклотерапия в реабилитации граждан пожилого 
возраста и инвалидов [Текст] / И. Т. Дерюжева // Вестник психосоциальной 



и коррекционно-реабилитационной работы. - 2014. - №1. - С. 22-30. 
7. Жукова, Т.Н. Организация межведомственного взаимодействия 

учреждений социальной сферы в комплексной реабилитации инвалидов 
[Текст] / Т.Н. Жукова // Социальное обслуживание. – 2014. - №5. - С. 57-60. 

8. Журавлева, Г.В. Поддержка позитивного настроя семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья [Текст] / Г.В. Журавлева // Социальное обслуживание. - 2014. - 
№11. – С. 69-77. 

9. Зайфиди, П.К. Внедрение современных технологий в деятельность 
учреждений социального обслуживания [Текст] / П.К. Зайфиди // 
Социальное обслуживание. - 2014. - №7. - С. 16-21. 

10. Кайгородова, В.И. Карта социальной реабилитации как форма 
отслеживания динамики коррекции и развития ребенка [Текст] / В.И. 
Кайгородова // Социальная педагогика. - 2014. - №5. - С. 67-79. 
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения –  русский, казахский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска, возможности презентаций, проведения микроэкспериментов. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ С ОВ 
Код дисциплины - TMOKPLOV -2303 
Тип дисциплины - ПД 
Уровень курса/дисциплины - КВ 
Год обучения - 2 
Семестр обучения - 3 
Количество  кредитов - 5 
Ф.И.О лектора/профессора Северинова Елена Александровна 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) - 
общекультурными: - способен совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; способен к 
самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности;  - способен самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности; 
профессиональными: - общепрофессиональные: - осуществляет мониторинг 
и владеет методами оценки прогресса в области улучшения качеств 
образования; - участвует в проведении корректирующих и превентивных 
мероприятий, направленных на улучшение качества . - способен проводить 
корректирующие и превентивные мероприятия, направленные на улучшение 
качества; - способен прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, 
процесса, задач, проблем, их систем, пользоваться для этого 
формализованными моделями, методами. 
Пререквизиты - «Философия», «Социология», «Педагогика», «Специальная 
психология», «Специальная педагогика» 
Содержание курса/дисциплины 
Коррекционное образование детей с ограниченными возможностями 



здоровья – как категория. Сущность коррекционного  образования. 
Компенсация замещение или перестройка нарушенных или недоразвитых 
функций  организма. Реабилитация. Социальная адаптация детей. 
Положения, сформулированные Л.С. Выготским в рамках, разработанной им 
теории культурно-исторического развития психики: сложность структуры 
(специфические особенности) дефекта,  общие закономерности развития 
нормального и аномального ребенка.  Принципы коррекционной учебно - 
воспитательной работы. Коррекционная учебно-воспитательная работа.  
Рекомендуемая литература 
Ұсынылатын əдебиеттер 

1. Борисенко, Т.Н. Первичная социализация дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи в условиях стационара [Текст] / Т. Н. Борисенко // 
Логопед. - 2015. - №1. - С. 80-90. 

2. Бруштейн, И.  «Всегда спеши к своей звезде!» [Текст] : будни и 
праздники Курского музыкального коллежда - интерната для слепых / И. 
Бруштейн // Социальное обслуживание. - 2015. - №2.- С. 10-19. 

3. Быкова, О.Г. Опыт работы комплексного центра социального 
обслуживания по социальной адаптации слабовидящих граждан [Текст] / 
О.Г. Быкова // Социальное обслуживание. - 2014. - №5. - С. 54-56. 

4. Варлакова, Н.И Социальный туризм как эффективная технология 
социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов 
[Текст] / Н.И Варлакова // Социальное обслуживание.- 2015. - №2.- С. 45-49. 

5. Дерюжева, И.Т.  Куклотерапия в реабилитации граждан пожилого 
возраста и инвалидов [Текст] / И. Т. Дерюжева // Вестник психосоциальной 
и коррекционно-реабилитационной работы. - 2014. - №1. - С. 22-30. 

6. Барышева, А.Н. Реабилитация детей с ОВЗ в трудной жизненной 
ситуации [Текст] / А.Н. Барышева // Социальная педагогика. - 2014. -№5. - С. 
61-66. 
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
И КОРРЕКЦИЯ В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Код дисциплины – PEKSSO -2304 
Тип дисциплины –  ПД 
Уровень курса/дисциплины - КВ 
Год обучения - 2 
Семестр обучения - 3 
Количество  кредитов - 7 
Ф.И.О лектора/профессора – Мацкеевич Ирина Константиновна.  
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) – 
ориентация будущих специалистов в современных теориях построения 
аналитических и экспертных исследований в различных областях, методах и 
приемах проведения данных исследований, в практическом применении 
знаний психолога для проведения подобных исследований. 
Пререквизиты – «Психология», «Педагогика»,  «Мониторинг качества 
специального образования». 



Содержание курса/дисциплины 
Ориентация в работе с текстами современных авторов: ведущих 
отечественных и зарубежных психологов, философов и социологов, чтение и 
конспектирование которых необходимо для подготовки к семинарским 
занятиям и выполнения самостоятельных работ. Теоретические основы 
проведения аналитических и экспертных исследований Проблема 
проведения аналитических и экспертных исследований в современной 
психологии.  Методологическая основа проведения аналитических и 
экспертных исследований. Роль и место психолога в проведении 
аналитических и экспертных исследований. Основные формы проведения 
аналитических и экспертных исследований в современной психологии. 
Технологические приемы проведения аналитических и экспертных 
исследований в психологии.  Принципы и приемы создания программ 
для проведения аналитических и экспертных исследований. Проблема 
написания заключений и интерпретации данных аналитических и 
экспертных исследований. Консультирование по результатам аналитических 
и экспертных исследований 
Рекомендуемая литература: 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Психиатрия и медицинская психология: учебник / И. И. Иванец и др. - 
М.: ГЭОТАР Медиа, 2014. - 896 с.: ил. ЭБС «Консультант студента» 
www.studentlibrary.ru  

5. Шадрина И.В. Общая психопатология: симптомы и синдромы: 
учебное пособие /Шадрина И.В., Мамин Г.В., Колесниченко Т.Н., 
Голубчикова О.В., Юдина И.Э, Альшина Е.Н., Пугачев А.Н. - 
Челябинск: Изд-во "Челябинская государственная медицинская 
академия", 2013.- 103 с. 

Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска, возможности презентаций, проведения микроэкспериментов. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – ДЕЛОВОЙ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК 
Код дисциплины - DKz -5201 
Тип дисциплины - БД 
Уровень курса/дисциплины - КВ 
Год обучения - 1 
Семестр обучения - 2 
Количество  кредитов - 5 
Ф.И.О лектора/профессора - Садыкова Сауле Турсыновна 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) 
- фонетиканың,  грамматиканың басты ережелері, мамандықтың негізгі 



шеттілдік терминологиясы, кəсіби сөйлеу сөздерінің орысша баламасы, 
лексикалық байланыс тісңлдері, негізгі сөзқұрамының моделі; ауызша жəне 
жазбаша хабарламаларды ауызша жеткізу ережелері, əлеуметтік-тұрмыстық 
сипаттағы мəтіндер, қазақ халқының мəдениеті мен дəстүрі. 

Пререквизиты - «Казахский язык», «Профессионально-
ориентированный казахский язык» 

Содержание курса/дисциплины  
Арнайы дыбыстар, қазақ тілі есту қабілеті мен сөйлеу ерекшеліктері. 

Лексикалық жəне терминологиялық минимум мамандыққа байланысты. Кең 
таралған сөз тіркестерін, жай сөйлемдер, шағын мəтіндерді, əлеуметтік-
тұрмыстық жəне мəдени сипаттағы. Кəсіби-бағытталған мəтіндер, ресми-
іскерлік құжаттар, коммуникативтік міндеттерді жəне авторлық интенции, 
мазмұндық-фактуальная жəне мазмұндық-концептуалды ақпарат. 

Мамандық саласында жиі қолданылатын лексиканы, ғылыми 
терминдерді, күрделі синтаксистік құрылымдарды меңгертуге арналған 
тақырыптарды жəне практикалық, жағдаяттық тапсырмаларды қамтиды.   
Іскерлік қазақ тілі мамандық бойынша мəтіндерді оқып-түсінуге, радио, 
теледидар, интернеттен кəсіпке қатысты ақпараттарды өңдеп қолдануға, 
ғылыми мақалаларды жазуға жəне ғылыми пікірталаста өз ойын жеткізуге 
дағдыландырады. 

Күрделі мəтіндерді түсінуге мүмкіндік беретін жəне дұрыс, сауатты өз 
ойын жеткізуге грамматикалық ережелер мен модельдерді оқу. Іскерлік 
тақырыпта тіл маманымен сөйлесу, арнайы кəсіби сипаттағы мəтіндерді 
жазу. Қазақша мазмұнды жеткізу, одан сұрақ бойынша ақпаратты бөліп алу; 
арнайы-кəсіби сипаттағы мəтіндерді жазу, қазақ тілінде ауызша жəне 
жазбаша қарым-қатынас құру. 
Рекомендуемая литература 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
5. С.Құлманов Аударманың өзекті мəселелері. – Алматы: Palitra-Press, 
2015. – 296 б. 
4 Тарақов Ə., Жақсылықов А., Мұсалы Л., Адаева Е. Аударма теориясы. – 
Алматы: Қазақ Университеті, 2013. – 132 б. 
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАННЕМ ДЕТСКОМ АУТИЗМЕ  
Код дисциплины – PKT -5203  
Тип дисциплины –  БД 
Уровень курса/дисциплины - КВ 



Год обучения - 1 
Семестр обучения - 2 
Количество  кредитов - 3 
Ф.И.О лектора/профессора – Стельмах Светлана Александровна 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) – 
сформировать систему знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
компетентность в использовании психокоррекционных технологии при 
раннем детском аутизме. 

В результате изучения дисциплины магистр должен  
- знать: основные категории, объект, предмет изучаемой дисциплины; 

основные понятия; концепции; психокоррекционные технологии при раннем 
детском аутизме. 

- уметь: отбирать и разрабатывать психокоррекционные технологии 
при раннем детском аутизме; осуществлять прогноз развития личности. 

- иметь навыки: реализации компетентностного подхода при 
организации и проведении психокоррекционных технологии при раннем 
детском аутизме.  
Пререквизиты – «Психология», «Педагогика»,  «Специальная педагогика», 
«Специальная психология». 
Содержание курса/дисциплины 
изучение и систематизация достижений  отечественных и зарубежных 
исследований в области специального образования и раннего аутизма,  
смежных отраслей знаний; разработка стратегии, использование имеющихся 
возможностей образовательного пространства и проектирования новых, в 
том числе информационных, для решения психокоррекционных задач при 
раннем аутизме.    
Рекомендуемая литература 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Бондарь Т. А., Захарова И. Ю., Константинова И. С., Посицельская М. 
А., Яремчук М. В. Подготовка к школе детей с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в 
классе. 3 -е изд. М.: Теревинф, 2013. - 280 с. 
5. Бардышевская М.К. Аутизм в современном социальном контексте // 
Аргументы и факты. 2013. 17 мая. 
6. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. 
Пути помощи. М.: Теревинф, 2017.- 288 с. 
7. Уиндер С. и др. На «ты» с аутизмом. М.: Теревинф, 2013.- 510 с. 
8. Разживина М.И. Компетентностный ресурс в деятельности 
клинического психолога при работе в детских реабилитационных 
учреждениях [Электронный ресурс] // Личность в меняющемся мире: 
здоровье, адаптация, развитие: сетевой журн. 2013. № 1. Режим доступа: 
http://humjournal.rzgmu.ru/art&id=21 

Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 



доска, возможности презентаций, проведения микроэкспериментов. 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (НЕПРЕРЫВНАЯ) 

      Код - Р 
Год обучения - 2 
Семестр обучения - 3 
Количество  кредитов - 3 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) –  

главная цель педагогической практики заключается в закреплении и 
углублении теоретической и практической подготовки обучающегося, 
формировании компетенций преподавателя вуза, способного самостоятельно 
осуществлять на современном научном и методическом уровне учебную и 
воспитательную работу по подготовке психологов. 

Пререквизиты - «Психология», «Педагогика», «Общая психология»,  
Содержание курса/дисциплины 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрами в 

процессе изучения общепрофессиональных и психолого-педагогических 
дисциплин магистерской программы. Формирование опыта составления 
образовательных программ и учебных планов в соответствии с 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. Изучение методик и техник подготовки и проведения 
лекционных, семинарских и практических занятий. Развитие навыков 
методического анализа учебных занятий. Формирование представления о 
современных образовательных технологиях, активных методах обучения в 
вузе. Развитие навыков самостоятельности, самообразования и 
самосовершенствования в осуществлении научно-педагогической 
деятельности. Повышение профессиональной компетентности в 
соответствии с современными требованиями и стандартами. Формирование и 
развитие профессиональных навыков преподавателя, ведения занятий, 
формирования творческой образовательной среды. Формирование 
представления о должностных обязанностях и правах преподавателя вуза, 
должностных инструкциях. 

 Рекомендуемая литература 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 

кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

 Методы/формы оценки – письменный отчет 
 Язык обучения – казахский, русский  

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска.  

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА  

Код - IР 
Год обучения - 2 
Семестр обучения - 4 
Количество  кредитов - 14 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) –  



проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного материала, 
разработки оригинальных научных идей для подготовки выпускной 
квалификационной работы, получения навыков самостоятельной научной 
работы и опыта практической работы в коллективах исследователей. 
Пререквизиты – все дисциплины ОП  
Содержание курса/дисциплины 
Закрепление на практике и в личном опыте знаний и умений, полученных 
магистрами в процессе изучения теоретических и прикладных дисциплин 
магистерской программы, формирование научно-исследовательского 
мышления и мировоззрения в области психологии. Овладение на практике 
методами и приемами научно-исследовательской деятельности в избранной 
предметной области. Формирование компетенций психолога-
исследователя, способного самостоятельно решать на современном 
научном и методическом уровне научные задачи фундаментального и 
прикладного характера. Развитие умений разрабатывать оригинальные 
научные идеи, формирование творческого отношения к науке психологии. 
Развитие навыков квалифицированного поиска, отбора, анализа и 
обобщения актуальной для собственного научного исследования, 
осуществляемого в рамках магистерской диссертации. Ознакомление с 
различными этапами научно-исследовательской работы: постановка задачи 
исследования, литературная проработка проблемы с использованием 
современных информационных технологий, накопление и анализ 
теоретического материала, выбор оптимальных методов исследования, сбор 
эмпирического материала, количественный и качественный анализ данных, 
формулировка адекватных выводов по итогам исследований, оформление 
результатов работы в виде отчета и представление его в виде доклада. 
Развитие и закрепление навыков самостоятельной научной деятельности 
квалифицированного психолога, способного адекватно решить 
исследовательские задачи в учреждениях различного типа и готового к 
эффективному участию в работе научных коллективов. Развитие умений 
планировать и осуществлять профессиональное взаимодействие с 
различными людьми для осуществления научно-исследовательских 
проектов.  

 Рекомендуемая литература 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 

кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – С-Пб.: 
Питер, 2014 

5. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического 
исследования: Практическое руководство. – СПб.: 2013 

6. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. –М.: 
Академия. 2015, 

7. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. Учебное пособие. – 
С-Пб., Питер, 2017 

 Методы/формы оценки – письменный отчет 
 Язык обучения – казахский, русский  



Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд. 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МАГИСТРАНТА, 
ВКЛЮЧАЯ ВЫПОЛНЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Код – NIR1 
Год обучения – 1-2 
Семестр обучения – 1-3 
Количество  кредитов - 32 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) –  
сформировать умения и навыки применения теоретических знаний для 
осуществления самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 
направленной на определение проблемного поля и компетентного выбора 
тем научно-исследовательских работ, планирования и проведения научных 
исследований и разработок в области психологии. 
Пререквизиты – все дисциплины ОП  
Содержание курса/дисциплины 
Постановка проблем исследования в области психологии, обработка, анализ 
и систематизация научно-психологической информации по теме 
исследования, обоснование гипотез и постановка задач исследования; 
определение состава и операционализация основных изучаемых 
переменных, подбор методик исследования; выбор и применение 
планирование и организация проведения теоретических и эмпирических 
исследований, анализ и интерпретация их результатов, выбор адекватного 
математического обеспечения научно – исследовательской работы; 
подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам 
выполненных исследований, их оформление и представление в устной и 
письменной форме; планирование, организация и психологическое 
сопровождение внедрения полученных разработок; совершенствование и 
развитие интеллектуального и общекультурного уровня, самостоятельное 
овладение новыми методами исследования. 

 Рекомендуемая литература 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 

кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

 В соответствии с проблемой исследования 
 Методы/формы оценки – письменный отчет 
 Язык обучения – казахский, русский  

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд. 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН И ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 

Год обучения –2 
Семестр обучения – 4 
Количество  кредитов - 4 

Целью итоговой государственной аттестации является определение 
способности и готовности выпускников к выполнению профессиональных 



задач (научно-исследовательских, практических, проектно-инновационных, 
педагогических, организационно-управленческих), на основе оценки 
наличия и уровня сформированности общекультурных и профессиональных 
компетенций, согласно требованиям государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 
«Психология». Установление степени профессиональной подготовки 
выпускника по использованию теоретических знаний, практических 
навыков и умений для решения профессиональных задач на требуемом 
настоящим стандартом уровне. 

 Рекомендуемая литература 
 Нормативные документы РК 
 В соответствии с проблемой исследования 
 Литературные источники по дисциплинам комплексного экзамена 
 Методы/формы оценки – устный экзамен 

Язык обучения – казахский, русский 
Дополнит
ельная 
информац
ия для 
студентов 
 

3. Дополнительная информация для обучающихся  
  - Размещение/ проживание -  Комфортабельный Дом студентов на 

1789 мест.  В котором предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и 
отдыха студентов –«Библиотека»,  «Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

- Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается 
работой  столовой в учебном корпусе, 150 посадочными местами.  

 Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов 
университета осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС 
и ГПС), где оказывается первая медицинская помощь, проводятся 
медосмотры, профилактические мероприятия. Имеется договор о 
медицинском обслуживании студентов и ППС с городской больницей №1 г. 
Усть-Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения 
прилагается). Регулярно проводятся «Круглые столы» – встречи работников 
городского «Центра здоровья» со студентами Университета.  
Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий 
осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание 
этих условий несут коменданты соответствующих объектов.  

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся 
структурным подразделением университета, объединивший в себе ранее 
созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также 
студенческие молодежные объединения:  молодежное крыло НДП «Нур 
Отан» «Жас Отан», филиал республиканской молодежной организации 
«Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции 
«Қыран», студенческие молодежные трудовые отряды. 

- Условия для обучения –  
Кабинеты с интерактивным оборудованием – 1 
Мультимедииный зал - 1 
Лаборатории – 4 
Мастерских - 1 
Спортивные залы - 1 
Лаборатория плавания - 1 
Читальный зал - 1 

Студенческие ассоциации. 

студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  
дебатный клуб ВКГ;  
студенческая юридическая клиника; 
хореографическая студия «Əлем»; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фольклорный казахский ансамбль; 
студенческий театр; 
команды КВН факультетов; 
творческое объединение жанровой песни; 
творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам». 



     Appendix 2 
 

INFORMATION PACKAGE / CATALOG OF COURSES 

INFOR
MATIO
N 
ABOUT 
THE 
INSTITU
TE 

General information about the university 
1. Name and address of the university: VKGU them. S. Amanzholova, building number 1, 
room number 250, Department of Psychology and Correctional Pedagogy, ul. 30th 
Guards. Divisions, 34. 

 
2.  Academic calendar: 2 years of study (internal form). 

Academic Calendar 
for undergraduates of the scientific and pedagogical direction for the 2018-2019 academic 

year 
1 semester 

21-25  аugust Enrollment of undergraduates 
30  аugust Constitution Day of the Republic of Kazakhstan 
26-29  аugust Registration for elective disciplines 
1  september Day of knowledge and grand opening of the  

beginning school year 
1 september   – 29  december 1 semester 
3 september   – 15  december Theoretical training 
15-20  october Boundary control. Rating number 1 
1  december   Day of the First President of the Republic of  

Kazakhstan 
26  november  -8 december   Scientific research work on the job 

theoretical learning 
10-15  december Boundary control. Rating number 2 
16-17  december   Independence Day of the Republic of Kazakhstan 
17-29  december Examination session 
1-2  january New Year 
29  december Completion of 1 semester 
7  january   Christmas 
1-12  january The winter vacation 

2 semester 
14  january  – 27  april theoretical training 
25  february - 2  march Boundary control. Rating number 1 
8  march International Women's Day 
21 - 23  march Nauryz meiramy 
15-27  april Scientific research work on the job 

theoretical learning 
22 -27  april Boundary control. Rating number 2 
1  may   Holiday of the unity of the people of Kazakhstan  
29  april  - 18  may   Examination session 
7  may   Defender of the Fatherland Day 
9 may   Victory Day 
20  may   – 20  July Research work 



6 July Day of Astana 
22  July  - 03  аugust Summer vacation 

 
3. University management 
Rector - Doctor of Law, Tulegen MA 
Vice-rector for strategic development and scientific work – Ph.D Doktor, Seralin G.A. 
Vice-rector for teaching and methodical work - Dr. of biology, Myrzagaliyeva A.B. 
Vice-rector for educational work - Ph.D. Rovnyakova I.V. 
Director of the Department of Academic Policy and Management of Educational 
Programs - Ph.D. Stebletsova I.S. 
The dean of the faculty of the PPiK-cms. Kulenova G.B. 
And about. Head of the department of postgraduate education - Nykmukanova MM 
Head of the Department of Psychology and Correctional Pedagogy - Ph.D., Stelmakh S.А. 
4. General characteristics of the university: 
Currently, the University provides training for specialists within the framework of 
a multi-level structure of higher education in accordance with the state license for 
the right to conduct educational activities in the spheres of secondary professional, 
higher and postgraduate professional education without limitation of the validity 
period: 
- 30 master's degrees. 
The university introduced a credit system of education: from 2003-04 academic 
year - for students of economic specialties; from 2004-05 academic year - for 
students of the 1st year of all specialties of higher professional education. 
At the faculty of the PPiK, 10 baccalaureate educational programs, 7 magistracy 
courses are conducted. Bachelors are trained in the following specialties: 
5B010300- "Pedagogy and psychology", 5B012300 - "Social pedagogy and self-
knowledge", 5В010500 "Defectology", 5В050300 - "Psychology", 5В010100 - 
"Preschool education and upbringing", 5В010200 - "Pedagogy and methodology 
initial education ", 5В010400 -" Initial military training ", 5В010800 -" Physical 
culture ", 5В010600 -" Musical education ", 5В090500 -" Social work ". Training 
of undergraduates in 7 specialties is carried out: 6M050300 - "Psychology", 
6M010500- "Defectology", 6M010100 - "Preschool education and training", 
6M010200 - "Pedagogy and methodology of primary education", 6M010300 - 
"Pedagogy and psychology", 6M012300 - "Social pedagogy and self-knowledge ", 
6М010800 -" Physical Culture ". The educational process actively uses materials 
from all areas of research of teachers, applicants, undergraduates and students of 
the department. The results of research work and SRWS are implemented in the 
educational process. 
5. The list of proposed training programs (including the cost of training): 
Master: 6M050300 - "Defectology". Tuition fee: 396 000 tenge per year. 

6. Procedure (rules) for admission and enrollment to the program 
To ensure academic mobility, students study individual disciplines in other educational 
organizations, including abroad. At the same time, the head of the education organization 
determines the upper limit of the number of credits to be studied in other educational 
organizations. In the case of studying individual disciplines in educational organizations 
of the Republic of Kazakhstan, a bilateral agreement is concluded between education 
organizations. 

In the case of studying certain disciplines in other educational organizations after 
passing the intermediate qualification for the discipline, the student submits to the dean's 
office of his education organization an examination sheet (or transcript) indicating the 
grades for the exam, the final grade for the discipline and the number of credits disbursed. 

In the application of the trainee, in the form of a special sample, the name and full 
address of the sending university, name, surname, patronymic of the coordinator of 
academic mobility programs of the faculty / department and university, as well as the 



personal information of the student (name, patronymic, date of birth, address of residence, 
Contact details). 

The application provides information on the motivation of students to participate in 
mobility programs, information on the level of qualifications for the language of study 
abroad, work experience and previous education abroad, a note on the possibility of 
obtaining a grant for study abroad. 

The agreement on training under the programs of academic mobility is the main 
document regulating the process of teaching the student under the academic mobility 
program and is filled in English in the form of a special sample. 

If the host institution has a positive decision to participate in the academic mobility 
program, the agreement is signed in tripartite order: the host institution, the student and 
the sending university. 

INFOR
MATIO
N ON 
TRAINI
NG 
PROGR
AMS 

(Course 
catalog) 

1. General characteristics of training programs 
• Degrees / Qualifications awarded: 
Master of Education in specialty 6M010500 "Defectology" 
• Levels (steps) of training: 
Graduates who successfully mastered the Master's degree programs are prepared for PhD 
study; 
• Requirements for admission to the program: 
Admission to the program is carried out in accordance with the standard rules of 
admission to higher educational institutions of the Republic of Kazakhstan. The previous 
level of education of persons wishing to master the educational programs of a master's 
degree is a higher or postgraduate education. At the "entrance" the undergraduate must 
have all the prerequisites necessary for mastering the corresponding professional master's 
curriculum. For admission to the specialty 6M010500 "Defectology" it is necessary to 
have in the prerequisites the discipline "Special Pedagogy", "Special Psychology". In the 
absence of necessary prerequisites, the undergraduate student is allowed to learn them on 
a paid basis. In this case, the training in the Master's program begins after the master 
master has mastered the requisites 
- on the 2nd course - in the implementation of academic mobility, the difference in 
curricula is taken into account, which should not exceed five disciplines of the obligatory 
component. 
• Educational and professional goals: programs / opportunities for continuing 
education: 
- To form an idea of the role of science and education in public life; about modern 
tendencies in development of scientific knowledge; on the actual methodological and 
philosophical problems of natural (social, humanitarian, economic) sciences; on the 
professional competence of the teacher of higher education; on the contradictions and 
socio-economic consequences of the processes of globalization; 
- Arming with knowledge of the methodology of scientific knowledge; principles and 
structure of the organization of scientific activity; psychology of cognitive activity of 
students in the learning process; psychological methods and means of increasing the 
effectiveness and quality of education; 
- To develop the skills to use the acquired knowledge for the original development and 
application of ideas in the context of scientific research; Critically analyze existing 
concepts, theories and approaches to the analysis of processes and phenomena; To 
integrate the knowledge obtained within the framework of different disciplines to solve 
research problems in new unfamiliar conditions; by integrating knowledge, making 
judgments and making decisions based on incomplete or limited information; to apply 
knowledge of pedagogy and psychology of the higher school in the pedagogical activity; 
apply interactive teaching methods; to carry out information-analytical and information-
bibliographic work with the use of modern information technologies; creative thinking 
and creative approach to solving new problems and situations; be fluent in a foreign 
language at a professional level, allowing research and teaching of special subjects in 
universities; summarize the results of research and analytical work in the form of a 
dissertation, a scientific article, a report, an analytical note, etc .; 
- To form the skills of scientific research activities, solving standard scientific problems; 



realization of educational and pedagogical activity on credit technology of education; 
methods of teaching professional disciplines; use of modern information technologies in 
the educational process; professional communication and intercultural communication; 
oratorical art, the correct and logical formulation of their thoughts in oral and written 
form; expanding and deepening the knowledge necessary for daily professional work and 
continuing education in doctoral studies. 
• Program structure with credits (59 ECTS credits per year) 
Structure of the 2018 recruitment program - see attachment # 1 
• Final exams (if any) 
For each discipline an exam is given - verbally, in the form of exam tickets or testing. 
• Final certification of undergraduates is carried out within the terms stipulated by the 
academic calendar and curricula of specialties in the form of passing a comprehensive 
exam and defending the master's thesis. 
• Comprehensive exam is conducted in 4 semester not later than 1 month before the 
defense of the thesis. In the complex exam on the specialty are the disciplines of the cycle 
of profiling disciplines of the educational program of the magistracy. The procedure for 
the protection of the master's thesis is determined by the institution independently in 
accordance with the Model Rules for the ongoing monitoring of academic performance, 
intermediate and final certification of students in higher education institutions. 

  The developed project by the student is publicly defended at a meeting of the state 
attestation commission at the end of the 4th semester. 

 • Surname, name, patronymic of lecturers for each discipline 
 1) Seytembetov E.Zh., Ph.D., Department of Philosophy - "History and Philosophy of 

Science". 
 2) Danilevich Yu.I., Ph.D., associate professor of the Department of Psychology and 

Correctional Pedagogy - "Psychology". 
 3) NA Zavalko, Ph.D., Professor of the Department of Pedagogy and Psychology - 

"Pedagogy". 
 4) Kapysheva GK, Ph.D., Department of Foreign Languages - "Foreign Language" 

(professional). 
 5) Stelmakh SA, Ph.D., associate professor of the Department of Psychology and 

Correctional Pedagogy - "Methodological bases and methods of scientific research in 
special pedagogy and psychology", "Problems of early intervention in special pedagogy", 
"Psychocorrection technologies in early child autism ". 

 6) Matskevich I.K. Ph.D., associate professor of the Department of Psychology and 
Correctional Pedagogy - "Development Management and Psychological Expertise", 
"Psychological Expertise and Correction in the System of Special Education" 

 7) Severinova EA Ph.D., Associate Professor of the Department of Psychology and 
Correctional Pedagogy - "Methods of teaching special disciplines", "Scientific and 
theoretical basis for the development of content and technology of education and training 
in special (correctional) education organizations", "Monitoring the quality of special 
education." 

 8) Kokkozeva K.Sh. Ph.D., Associate Professor of the Department of Psychology and 
Correctional Pedagogy - "Acmeology and Methods of Personnel Development in Special 
Educational Institutions". 

 9) Barabanova E.I. Ph.D., Associate Professor of the Department of Psychology and 
Correctional Pedagogy - "Technologies of Abilitation and Social Rehabilitation of 
Children with OB". 

 10) Dergacheva E.V. Ph.D., Associate Professor of the Department of Psychology and 
Correctional Pedagogy - "Problems of Developing and Corrective Research", 
"Management in Education". 

 11) Krzhibaeva S.K. speech therapist "Legal and economic foundations of inclusive 
education". 
1) 12) Sadykova ST, Ph.D., Department of Kazakh Language and Literature - "Business 
Kazakh Language". 

 Description of individual disciplines (courses, units) 



Course / discipline / unit name - FOREIGN LANGUAGE (PROFESSIONAL) 
Code of discipline - IYa (p) -5202 
Type of discipline - DB 
Course / discipline level - OK 
Year of study - 1 
Semester of training - 1 
Number of credits - 2 
Full name of the lecturer / professor - Kapysheva G.K. 
Course Objectives (Expected Learning Objectives and Acquisitions acquired) - 
The main goal of teaching a foreign language in a Master's program is to deepen 
and develop the knowledge, skills and skills acquired in a bachelor's degree of 
active knowledge of a foreign language and to make learning a foreign language 
one of the sources of expanding their cultural horizons. Foreign language "in the 
magistracy - to teach yourself how to read literature on the specialty, teach you to 
annotate, abstract scientific articles, write abstracts and lectures on nostrannom 
language, be able to read and translate the social and political literature and to 
express their views on the reading. 
Prerequisites - "Foreign language", "Professionally-oriented foreign language" 
Course / discipline content. In accordance with the target setting, the content of the 
course is the learning of speech activity on the basis of original literature on the 
specialty, which is used to acquire and improve the necessary knowledge and 
skills in reading, speaking, listening, translating, and summarizing letters. 
Mastering all types of activities is carried out in a complex manner, in close unity 
with the mastery of certain phonetic, lexical and grammatical materials. Language 
material should be considered not in the form of particular phenomena, but in the 
system, in the form of generalization and a review of groups of related phenomena 
and comparisons. 
Recommended literature 

1. Englishthroughreading.Forupper-intermediatestudents. Комплексное 
пособие под ред. Т.Ю. Дроздовой. Санкт-Петербург, ООО 
«Антология», 2013. – 344с. 

2. Гильманова А.А. Использование художественных текстов для 
обучения чтению на иностранном языке /А.А. Гильманова, С.Е. 
Никитина, Э.Р. Даминова // Междунар. науч.-исслед. журнал. – 2016. - 
№ 4 (46) Ч. 3. – С. 24-27  

3. Лосева Т.В. Организация эстетического воспитания на уроках 
английского языка в начальной школе / Т.В. Лосева, К.В. Кузнецова, 
Г.М. Игейсинова // Молодой ученый. – 2016. – № 1. – С. 728-730  

4. Дворина Н. Г. Использование интерактивной компьютерной 
технологии распознавания жестов и речи на практических занятиях по 
иностранному языку [Электронный ресурс] / Н. Г. Дворнина, Н. Н. 
Горлушкина, Н. Н. Филатова // Науковедение. – 2015. – № 3 (28). 

5. Имамутдинова Ф. Р. Особенности использования интерактивной 
доски в обучении иностранным языкам // Вестн. БелЮИ МВД России. 
– 2014. – № 2-2. – С. 54-57 

6. Тимофеева Е. В. Использование информационно-коммуникационных 
технологий при обучении иностранному языку / Е. В. Тимофеева, Ю. 
А. Кайль // Изв. АлтГУ. – 2014. – № 2 (82). – С. 77-80 

Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 



computer class with the Internet, an interactive board. 
Course / discipline / unit name - HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE 
Code of discipline - IFN -5201 
Type of discipline - DB 
Course / discipline level - OK 
Year of study - 1 
Semester of training - 1 
Number of credits - 2 
Full name of the lecturer / professor - Ph.D. Seytembetov E.Zh. 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) are the study of the bases, the logic of development and the ways of 
forming scientific knowledge 
Prerequisites - Philosophy, Sociology, Pedagogy, Psychology, Special Pedagogy 
Course / discipline content 
Competencies: 
World outlook competence: 
To know: the basic epistemological models, forms and methods of pre-scientific, 
scientific and extrascientific cognition; 
To be able: to formulate and solve problems arising in the course of research 
activities, requiring in-depth professional knowledge; select the necessary research 
methods, modify existing ones and develop new methods based on the tasks of the 
specific study; to comprehend and analyze the realities of modern theory and 
practice; 
Have skills: conducting independent research activities, applying methodological 
and methodological knowledge in carrying out scientific research, writing 
scientific articles, theses, speaking at conferences, symposiums, round tables, 
discussions and debates. 
Recommended literature 

1. Армстронг Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000  жылдық 
ізденіс: Құдайтану баяны. Оқулық. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 432 бет. 

2. Войтов,А. Г. История и философия науки : учебное пособие / А. Г. 
Войтов. – М.: Дашков и К, 2015. – 692 с. 

3. Ильин, В. В. Введение в историю и философию науки /В. В. Ильин, С. 
А. Лебедев. – М.: Академический проект, 2013. – 384 с. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Course / discipline / unit name - PEDAGOGY 
Code of discipline - Ped -5203 
Type of discipline - DB 
Course / discipline level - OK 
Year of study - 1 
Semester of training - 1 
Number of credits - 2 
Full name of the lecturer / professor - Zavalko NA, Ibibaeva AK 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) are to improve the professional training of future university 



teachers, familiarize them with the methodological and theoretical foundations of 
high school pedagogy, modern approaches to analysis, planning and organization 
of the educational process in higher education. 
Prerequisites - "Philosophy", "Sociology", "Pedagogy", "Psychology" 
Course / discipline content 
Introduction. Pedagogical science and its place in the system of human sciences. 
Pedagogy of higher education. Goals and objectives of higher education as a 
pedagogical process. Essence and structure of pedagogical activity. Personality of 
the teacher of higher education and modern requirements for his competence. 
Communicative competence of the teacher of higher education. The essence of the 
process of professional training. Methodological foundations of the learning 
process in higher education. The content of education in higher education. 
Methods and forms of organization of education in higher education. Active 
methods and forms of training in the training of future specialists. Higher school as 
a social institution. Organization of curatorial work. Scientific foundations of the 
use of educational technologies in higher education. 
Recommended reading: 

1. Психология и педагогика высшей школы /Л. Д. Столяренко [и др.]. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 620 с.  

2. Бахмутский, А. Е. Педагогика: учебник / [А. Е. Бахмутский и др.]. 
Санкт-Петербург: Питер пресс, 2017. – 304 с. 

3. Башаркина, Е. А. Общая педагогика: курс лекций: в 2 ч. / Е. А. 
Башаркина. – Могилев: МГУ, 2013―2014. 

4. Девятых, С. Ю. Основы психологии и педагогики: психологические 
тесты и упражнения / С. Ю. Девятых. – Минск: Республиканский институт 
высшей школы, 2016. – 59 с. 
http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=3801  
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Course / discipline / unit name - PSYCHOLOGY 
Code of discipline - Psi -5204 
Type of discipline - DB 
Course / discipline level - OK 
Year of study - 1 
Semester of training - 1 
Number of credits - 2 
Full name of the lecturer / professor - Danilevich Julia Iosifovna / Aurenova 
Madina Dauletkhanovna 
Course objectives (expected learning objectives and competences acquired) - 
Prerequisites - "Philosophy", "Sociology", "Pedagogy", "Psychology and Human 
Development" 
Course / discipline content 
The content of the activity of the university teacher and the psychological 
conditions for improving his pedagogical skills. Genesis of psychology as a 
teaching discipline in the system of university education. Educational discipline as 
a category of didactics. Methodical aspects of the problem of isolating the subject 
area of psychology. Specificity of studying the psyche in philosophy, art and 



science. Methodical aspects of the problem of presentation of psychological 
knowledge. Methodical aspects of the problem of systematization of basic 
psychological categories. Methodology for lecturing on psychology. Methods of 
conducting a seminar. The method of conducting individual interviews, 
examinations and tests. The methodology of the management of students studying 
literature. Methodology of students writing course work. The method of directing 
the work of scientific circles of students. Self-organization of the teaching of 
higher school. 
Recommended literature 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 
448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Психология и педагогика высшей школы /Л. Д. Столяренко [и др.]. 
–Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 620 с. 

5. Беляков, С. А., Клячко Т. Л., Полушкина Е. А. Экспорт 
образовательных услуг. Анализ управленческих решений. – М.: 
Дело, 2015. –124 с. 

Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
 
The name of the course / discipline / unit - METHODOLOGICAL BASES AND 
METHODS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN SPECIAL PEDAGOGY AND 
PSYCHOLOGY. 
Code of discipline - MMSP -5302 
Type of discipline - PD 
Course / discipline level - OK 
Year of study - 1 
Semester of training - 1 
Number of credits - 5 
Full name of the lecturer / professor - Stelmah Svetlana Aleksandrovna 
Course objectives (expected learning objectives and acquired competencies) 
to teach to describe and analyze the stages of scientific research; 
to teach to analyze the languages of science; 
Identify the scope of application of individual procedures and methods 
(explanation, proof, experiment); 
to analyze research principles, approaches and concepts 
Prerequisites are "Philosophy", "Sociology", "Pedagogy", "Psychology", 
"Differential diagnostics". 
The content of the course / discipline is the essence of scientific research. Science 
as a special way of the activity of human society. The main directions of the 
methodology of scientific research. Stages of scientific research, principles of 
scientific research, types of scientific research. Structure of the scientific theory. 



Objectivity, repeatability, verifiability as universal signs of scientific research. 
Features of the study in connection with the specifics of the research object: the 
multilevel nature of the research object; difficulty in selecting the object itself; 
range of changes in recorded physiological and psychological parameters; the ratio 
of the parameter of the object and the subject (difference in time, in relation to the 
spatial position). Features of the study in connection with the specifics of research 
methods: the use of indicators in observation as indicators of missing 
psychological observation of direct observation; absence of possibility and 
necessity of application of "sharp experiments"; the need to take into account the 
factor of consciousness in any study; application of system methods; wide use of 
methods of other sciences; study mediation. Object and subject of research. The 
problem of research. Contradiction as the basis of the research problem. The most 
common driving contradictions of scientific knowledge in pedagogy. Hypothesis 
of research. Types of hypotheses. Purpose and objectives of the study. Types of 
goals of pedagogical research. Types of empirical and theoretical problems. 
Sources of pedagogical research. Methods and means of pedagogical research. 
Stages of pedagogical research. A study of the state of the problem (literary 
review). The formulation of the problem, the choice of the object and the subject 
of the study. Development or refinement of the general initial research concept 
(construction of the model of the phenomenon of interest). Nomination of 
hypotheses. Planning the study. Definition of goals and objectives. Choice of 
methods and techniques. Psychological iszoedovanie in special pedagogy and 
psychology 
Recommended literature 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Циулина, М. В. Методология психолого-педагогических 
исследований: учеб. пособие / М. В. Циулина. – Челябинск : Изд-во Челяб. 
гос.пед. ун-та, 2015. – 239 с.  
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
 
Course / discipline / unit name - AKMEOLOGY AND METHODS OF 
DEVELOPMENT OF PERSONNEL IN SPECIAL EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENTS 
Code of discipline - AMRPSUO -5202 
Type of discipline - DB 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 1 
Semester of training - 1 
Number of credits - 7 
Full name of the lecturer / professor -Kokkozeva Kulcharia Shamilevna 



Course objectives (expected learning objectives and acquired competencies) 
The purpose of the discipline is the formation of competencies in the practice of 
developing the content and technology of education and training in special 
institutions 
Prerequisites are "Monitoring the quality of special education", "Differential 
diagnostics". 
Course / discipline content - Methodological basis of acmeology. Development of 
acmeological ideas. Acmeological features of scientific and pedagogical 
communication. Mechanisms of amoeological perception in the process of 
scientific and pedagogical interaction. The concept of "Akme" and the specificity 
of its manifestation. The influence of professional stereotypes on the formation of 
public opinion. Akmeological factors of social and psychological adaptation of the 
personality in the group. The concept of acmeological adaptation. The role of 
acmeological factors in the process of adaptation to the group. The study of the 
phenomenon of adaptation in the scientific and professional environment in the 
works of domestic authors. The term "acmeological conflict". 
Features and requirements for the development of the content of special education 
and the conformity of technology training and education needs of certain 
categories of children with OB. Method of monitoring and methods for assessing 
progress in improving the quality of education. 
Recommended literature 
 1.Коккозева К. Ш., Барабанова Е. И. Акмеология и методы развития 
персонала в специальных учреждениях образования: учеб. пособие / К. Ш. 
Коккозева, Е. И. Барабанова ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 
Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 90 с. 
2.Волков И. В., Афанасьева И. В., Горохов В. А. Факторы эффективного 
использования трудового потенциала // Вестник НГИЭИ. 2016. № 5 (60). С. 
18–25. 
3. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
4. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
5. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Course / discipline / unit name - METHODS OF TEACHING SPECIAL 
DISCIPLINES 
Code of discipline - MPSD -5203 
Type of discipline - DB 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 1 
Semester of training - 2 
Number of credits - 7 
Full name of the lecturer / professor - Severinova Elena Aleksandrovna 
Course objectives: Systematization of specific requirements for the organization of 



holistic teaching and educational situations in class. Mastering the methodological 
scenario of classes: a problem lecture and seminars on courses of special 
disciplines. Encouraging masters to apply knowledge, skills and skills in 
professional practice. 
Prerequisites: "Special Pedagogy", "Pedagogy", "Psychology". 
Course / discipline content: 
Characteristics of the teaching methodology as an academic discipline. Methods 
and organizational forms of teaching. Formation of skill. Work on the abstract, the 
plan, the summary of the lecture, the structure of the lecture notes, the 
implementation of the didactic requirements for each section of the lecture content. 
Formation of generalized methods of educational activity (planning and promotion 
of goals and objectives, the choice of means of independent work, the actions of 
the organization of mastering knowledge, the actions of self-control and 
organization of life time). Structure of the educational situation. The concept of 
joint educational activities of the teacher and students, its purpose, subject and 
product. The system of forms of cooperation between the teacher and students as a 
means of achieving the goal of joint learning activities. Methods of joint learning 
activities 
Recommended literature 
1. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе 
образования лиц с особыми образовательными потребностями (с 
нарушением слуха). Под ред. Е. Г. Речицкая [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие.  Москва: МПГУ, 2014 
2. Методика преподавания в высшей школе: учеб.-практич. пособие / В. 
И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 
315 с. 
3. Новгородцева И.Н. Методика преподавания специальных дисциплин. 
Педагогика Педагогика и методика преподавания. 3-е изд.- Москва: 
Издательство «Флинта», 2017 – 378 c. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Course / discipline / unit name - QUALITY MONITORING OF SPECIAL 
EDUCATION 
Code of discipline - MKSO -5301 
Type of discipline - PD 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 1 
Semester of training - 2 
Number of credits - 5 
Full name of the lecturer / professor - Severinova Elena Aleksandrovna 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) are to introduce the problems of the methodology of pedagogical 
science and scientific research; orientation in the categorical and conceptual 
apparatus; orientation in the sources of psychological and pedagogical science; 
competent possession and operation of the conceptual-categorical apparatus; 
competence in the independent search and construction of the logic of scientific 
and pedagogical research. 



Prerequisites are "Psychology and Human Development", "Special Pedagogy". 
Course / discipline content 
Theoretical and methodological basis for monitoring the quality of special 
education. Monitoring as an activity. The concept, purpose and objectives of 
monitoring. Monitoring system and its elements. Elements of monitoring: subjects, 
tools and tools for monitoring activities. Monitoring and diagnostics. Objects of 
diagnostics. Levels and functions of monitoring: diagnostic, analytical, 
coordinating, regulatory-corrective. Stages of monitoring. Normative-setting stage 
and its content. Analytical-diagnostic stage and its elements and content. 
Prognostic stage, its content. The activity-technological stage, its content. 
Intermediate diagnostic stage and its content. The diagnostic and diagnostic stage 
and its characteristics. 
Technologies for monitoring the quality of special education. Classification 
monitoring: statistical and non-statistical, didactic, educational, socio-educational, 
managerial. Specificity of monitoring technologies. Indicators of monitoring. 
Monitoring in teacher-student systems; Higher education institution-teacher, 
management of education is an educational institution. 

 Recommended literature 
1. Балахчи Л.В. Мониторинг как инструмент управления 

образовательным процессом. Методическое пособие. - Иркутск: Изд-
во Главного управления общего и профессионального образования 
администрации иркутской области, 2014. - 56с. 

2. Диканская Н.Н., Герасименко Е.В. Оценочная деятельность как 
основа управления качеством образования // Стандарты и мониторинг 
в образовании.- 2013, 3. 

3. Ковалев С.В. Некоторые особенности обучающего контроля знаний // 
Стандарты и мониторинг в образовании. - 2013, 6. 

Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Course / discipline / unit name - DEVELOPMENT MANAGEMENT AND 
PSYCHOLOGICAL EXPERTISE 
Code of discipline - URPE6301 -5301 
Type of discipline - DB 
Level of the course / discipline - HF 
Year of training- 1 
Semester of training - 2 
Number of credits - 5 
Full name of the lecturer / professor - Matskevich Irina Konstantinovna 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) are the orientation of future masters in modern theories of 
constructing analytical and expert studies in various fields, methods and 
techniques for carrying out these studies, and in practical application of knowledge 
of undergraduates for conducting similar studies. 
Prerequisites - "Philosophy", "Sociology", "Pedagogy", "Psychology and Human 
Development", "Special Pedagogy" 
Course / discipline content 
Theoretical bases of carrying out of analytical and expert researches Problem of 



carrying out of analytical and expert researches in modern psychology. 
Methodological basis for conducting analytical and expert studies. The role and 
place of a psychologist in conducting analytical and expert studies. The main 
forms of conducting analytical and expert studies in modern psychology. 
Technological methods of conducting analytical and expert studies in special 
psychology and pedagogy. 
Principles and methods of creating programs for conducting analytical and expert 
studies. The problem of writing conclusions and interpreting data from analytical 
and expert studies. Consulting on the results of analytical and expert studies. 
Recommended literature: 
1. Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. 
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 896 с.: ил. ЭБС «Консультант студента» 
www.studentlibrary.ru 
2. Шадрина И.В. Частная психопатология: учебное пособие / Шадрина 
И.В., МаминГ.В., Колесниченко Т.Н., Голубчикова О.В., Юдина И.Э, Бенько 
Л.А., Пугачев А.Н. - Челябинск: Типография «Проспект», 2014. – 109 С. 
3. Шадрина И.В. Общая психопатология: симптомы и синдромы: 
учебное пособие / Шадрина И.В., Мамин Г.В., Колесниченко Т.Н., 
Голубчикова О.В., Юдина И.Э, Альшина Е.Н.,Пугачев А.Н. - Челябинск : 
Изд-во "Челябинская государственная медицинская академия", 2013.- 103 с. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Name of the course / discipline / unit - SCIENTIFIC AND THEORETICAL 
FOUNDATIONS OF DEVELOPMENT OF CONTENT AND TECHNOLOGY 
OF TRAINING AND EDUCATION IN SPECIAL (CORRECTION) 
ORGANIZATIONS OF EDUCATION 
Code of discipline - NTORSTOVSO-2301 
Type of discipline - PD 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 2 
Semester of training - 3 
Number of credits - 7 
Full name of the lecturer / professor - Severinova Elena Aleksandrovna 
Course objectives (expected learning objectives and competences acquired) - 
During the course of the course, the master student must master the methodology 
of monitoring and methods of assessing progress in improving the quality of 
education; Identify the main processes and participate in the development of their 
working models; participate in the implementation of corrective and preventive 
measures aimed at improving the quality; it is able to predict the dynamics, 
tendencies of the development of the object, process, tasks, problems, their 
systems, use for this purpose formalized models, methods; is able to implement the 
formulation of the research task, form a plan for its implementation; is able to 
formulate the objectives of the project (program) to solve problems (problems), the 
criteria and indicators of achieving the goals, to build the structures of their 
interrelations. 
Prerequisites are "Psychology", "Pedagogy", "Methodological bases and methods 
of scientific research in special pedagogy and psychology", "Monitoring the 



quality of special education". 
Course / discipline content 
Goals, objectives of the course "Methodological bases and methods of scientific 
research in special pedagogy and psychology". 
Goals, objectives, object, subject, methodological basis of the course. Integration 
of pedagogical research with other branches of knowledge (philosophy, 
psychology, sociology, etc.). The methodology of scientific research as a set of 
principles, methods and forms of scientific knowledge. Object, subject of 
methodology. Levels of methodology of scientific and pedagogical research 
(philosophical, general scientific, specific scientific, technological levels). 
Methodological principles (system approach, integrated approach, personal 
approach, activity approach, synergetic, culturological approach, ethno-
pedagogical approach, etc.). The relationship of the subject with other sciences. 
Ways of forming new psychological and pedagogical knowledge. 
Scientific research, its essence and features. Scientific knowledge as a kind of 
cognitive activity. Signs of scientific research. Characteristics of the intellectual 
and physical qualities inherent in the scientist. The essence of scientific discovery. 
The truth of scientific discovery. Basic means of scientific and theoretical 
research. Methods of scientific research. 

Planning levels of pedagogical research (empirical level: establishing new 
facts in pedagogical science, theoretical level: nomination and formulation of basic 
general pedagogical laws, methodological level: determination of general 
principles and methods of investigating pedagogical phenomena on the basis of 
empirical and theoretical studies). Types of experiment. 

The logic of structuring the methodological apparatus of scientific 
research. Methodology of scientific research, its reflection in the master's thesis. 
Conceptual-conceptual apparatus of scientific research. Substantiation of the 
relevance of the topic of scientific research. The formulation of a contradiction. 
Favorable factors of the choice of the problem of scientific research. Importance of 
the research problem. Object and subject of scientific research. Anticipation of the 
result of scientific research (formulation of the purpose of the research). Ways to 
substantiate a scientific hypothesis, criteria for validity of a scientific hypothesis, 
types of hypotheses. The tasks of scientific research. The choice of methods 
adequate to the research. Characteristics of methodological and theoretical sources 
of research. Substantiation of scientific novelty, theoretical and practical 
significance of research. 

Structure and content of research activities. The program of scientific 
research, its elements. Determination of the phasing of the research process. The 
choice of the research problem, the definition of its external borders (Stage 1). 
Formulation of the research objectives (Stage 2). Development of a research 
hypothesis (stage 3). Statement of research tasks. The ascertaining experiment (4 
stage). Determining the content and organization of the transformative experiment 
(Stage 5). Generalization and synthesis of experimental data (Stage 6). 
Characteristics of the structural components of the research process. 

Methods of pedagogical research. The method of science as a special 
organization of the cognitive cycle of the system of science, the whole structure of 
scientific and cognitive activity. Methods of scientific knowledge. Classification 
of methods of scientific research. Empirical and theoretical methods. Research 
capabilities of methods. Experimental methods. 

Visual representation of research data. Graphical and tabular representation 
of digital data. Goals and functions of graphs. The meaning of the graphic 
representation of pedagogical and psychological data. Characteristics of the stages 



of the development of graphs. Graphical representation of frequency distribution 
(histogram, smoothed curve, use of polygons, intricate graphs, etc.). Basic rules 
for plotting. Recommendations for the construction of graphs. Tables and their 
functions. 

Methods for processing experimental data. Methods of statistical analysis 
of experimental data, their purpose. Methods of primary statistical processing of 
research results. The indicators obtained as a result of the primary processing of 
the experimental data. Methods and methods of secondary statistical processing of 
experimental data. Determination of correlation dependencies, their interpretation. 
The concept of factor analysis as a method of statistical processing. The 
possibilities of computer technology in the processing of experimental results. 

Preparation of the master's thesis. Method of work on the master's thesis. 
Planning of scientific activity. Stages, structure of dissertation research. Reflection 
in the text of the author's methodology. Thesis, procedure of protection. 
Recommended literature 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Нугусова А. Методология и методика организации паучно-
педагогических исследований. Учебно- методическое пособие -Талдыкорған, 
ЖГУ, 2013 – 59 с. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Course title / discipline / unit - Legal and economic framework for inclusive 
education 
Code of discipline - PEOIO -2302 
Type of discipline - PD 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 2 
Semester of training - 3 
Number of credits - 5 
Full name of the lecturer / professor - Svetlana Kalybayeva 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) are to form competencies in the analysis and understanding of the 
legal and economic foundations of inclusive education. 
As a result of studying the discipline, the master must know the basic legislative 
acts and instructions of the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan 
with regard to inclusive education; rationing the work of institutions of inclusive 
education; To design the activities of institutions of inclusive education on the 
norms of law and economics; have skills: analysis of the compliance of the real 
work of the institution with the norms of legislation and economic indicators. 
Prerequisites - "Psychology", "Pedagogy", "Monitoring the quality of special 
education." 



Course / discipline content 
Methodological and theoretical aspects of inclusive education. The concept and 
essence of inclusive education. Methodological grounds for the pedagogy of 
inclusion. The concept and essence of an inclusive educational environment. The 
practice of inclusive education in Kazakhstan and abroad. Regulatory and legal 
framework for inclusive education. Implementation of inclusive practices in 
foreign countries and in the Republic of Kazakhstan. Organization of the 
pedagogical process, taking into account the principles of inclusion. Technologies 
of inclusive education. 
Recommended literature 
1.  Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПб.: Лань, 2013.  
2. Ковалев Е.В., Староверова М.С. Образовательная интеграция (инклюзия) 
как закономерный этап развития системы образования // Инклюзивное 
образование. Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная книга», 2014. 
3. Митчелл Д. Эффективные педагогические технологии специального и 
инклюзивного образования. Главы из книги. / Ред. Н. Борисова. – М.: РООИ 
«Перспектива», 2015.  
4. Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: Учебное пособие / Отв. ред. С.В. Алехина, Е.Н. 
Кутепова. – М.: МГППУ, 2013.  
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Course / discipline / unit name - MANAGEMENT IN EDUCATION 
Code of discipline - PRKI - 2301 
Type of discipline - PD 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 2 
Semester of training - 3 
Number of credits - 7 
Full name of the lecturer / professor - Dergacheva Evgenia Vladimirovna 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) are to introduce graduate students to various fields and major 
foreign and domestic schools; application of various methods of influence on 
organizations. 
Prerequisites - "Psychology", "Pedagogy", "Monitoring the quality of special 
education" 
Course / discipline content 
History of the development of the theory of organizational change. The concept 
and historical aspect of the development of the theory of organizational change. 
Approaches to the definition of organizational change. Types of organizational 
changes. Basic approaches to organizational change Objective approach. 
Culturological approach to organizational changes. Emancipation approach. 
Innovative thinking and the reasons for its inefficient development as a form of 
resistance. Innovative thinking Parasitic thinking Types of parasitic thinking 
Methods of developing innovative thinking. Models of organizational change. The 
model of K.Levin The model of L.Greiner Theory E and theory About the model 
F.Guiyara and J.Kelly. Reframing, restructuring. Reframing. Restructuring. 



Biological models of transformation, their components. Model "curve of change" 
J.D. Three control transformation whales Map of the territory of change 
Preparation for change Implementation and verification 

Recommended literature 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 

кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От 
стратегии к действию. – М., 2013. 

5. Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М., 2013 
6. Широкова Г.В. Управление организационными изменениями: 

Учеб.пособие – СПб, 2015 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
 
Course / discipline / unit name - PROBLEMS OF EARLY INTERVENTION IN 
SPECIAL PEDAGOGY 
Code of discipline - PRVSP-2301 
Type of discipline - PD 
Level of the course / discipline - HF 
Year of training - 2 
Semester of training - 3 
Number of credits - 5 
Full name of the lecturer / professor - Stelmah Svetlana Aleksandrovna 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competencies) - Forming students' ideas about the basic principles, methods, forms 
and types of work with infants and young children from various risk groups of 
developmental lag and their parents. Acquaintance of students with methods for 
identifying the basic needs of the child and family, methods and forms of support 
and early care, the main programs of early intervention. Orientation in the 
categorical and conceptual apparatus. Orientation in the sources of psychological 
and pedagogical science. Competent possession and operation of a conceptual-
categorical system. Competence in the independent search and conduct of 
correction-developing material. At the end of the course, the student should know 
and be able to use information on methods and forms of early intervention for 
children from various risk groups of developmental lag and their parents. 
Prerequisites - Special Pedagogy, Special Psychology 
Course / discipline content 
Object-subject components of the course "Problems of early intervention in special 
pedagogy." Correction and psychological help in abnormal development. The 
tasks of the counseling group for families with children with abnormal 
development. Specificity of psychological correction in various variants of 
dysontogenesis. Assessment of the basic needs of infants and young children from 



risk groups. Status and needs of parents and family members of children at risk. 
organization of work with the child and family. 
Recommended literature 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Аппе, Франческа Введение в психологическую теорию аутизма / 
Франческа Аппе. - М.: Благотворительный фонд "Теревинф", 2016. - 216 c. 
5. Гилберт, К. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие / К. 
Гилберт. - М.: Книга по Требованию, 2016. - 144 c. 
6. Гринспен, Стенли На ты с аутизмом. Использование методики 
Floortime для развития отношений, общения и мышления / Стенли Гринспен 
, Серена Уидер. - М.: Теревинф, 2013. - 512 c. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Name of the course / discipline / unit - PROBLEMS OF DEVELOPING AND 
CORRECTIVE RESEARCHES 
Code of discipline - PRK1503 -2301 
Type of discipline - PD 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 2 
Semester of training - 3 
Number of credits - 4 
Full name of the lecturer / professor - Dergacheva Evgenia Vladimirovna 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) are the ability to methodologically build a research program; the 
ability to build a system of links between separately studied elements of the 
system with the subsequent allocation of measures of psychological impact; the 
ability to study, evaluate the activities of the researcher in the framework of 
developmental and corrective research; the ability to choose and effectively use 
the methods of research, taking into account its focus; the ability to use special 
tactical techniques in planning and organizing research developing and corrective 
nature. 
Prerequisites - "Psychology", "Pedagogy", "Monitoring the quality of special 
education", "Theoretical and methodological basis of corrective care for 
individuals with OB". 
Course / discipline content 
The main issues of research methodology System analysis in the study. 
Organization of the research. Developing and corrective research in the field of 
studying organizational structures. The main areas of practical use of correction 
methods in the process of research. Introduction to the correctional direction of the 
researcher's work. Psychological correction and its types. The nature of the causes 
of psychological disorders. Modern problems of corrective research. Sociocultural 



aspects of psychodiagnostics and psychocorrection. Prospects for the development 
of psychological correction. Corrections in the field of research. 
1. Recommended reading:Ваганова, А.В. Театрализованная деятельность 
как средство развития творческой активности и социализации в обществе 
[Текст] / А. В. Ваганова, Е. Е. Созина, А. Е. Веснина // Дошкольная 
педагогика. - 2016. - №2.- С. 32-33. 
2. Вилегжанина, И.В. Формирование музыкальных способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОО [Текст] / И. В. 
Вилегжанина // Дошкольная педагогика. - 2016. - №2. - С. 46-48. 
3. Гуцал, И.Ю.  Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно-
развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста [Текст] / И. 
Ю. Гуцал, Г. В. Мищенко. - М.: Сфера, 2015.- 64 с. (Библиотека логопеда). 
4. Забелич, Д.Н. Состояние сформированности жизненных компетенций 
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития как основа 
планирования коррекционной работы [Текст] / Д. Н. Забелич // Воспитание и 
обучение детей с нарушениями развития. - 2016. - №5. - С. 23-28. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Name of the course / discipline / unit - TECHNOLOGY OF ABILITATION AND 
SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH LO. 
Code of discipline - TASRDOV -2302 
Type of discipline - PD 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 2 
Semester of training - 3 
Number of credits - 4 
Full name of the lecturer / professor - Barabanova Elena Ivanovna 
Course objectives (expected learning objectives and acquired competencies) 
Form a system of psychological knowledge, including fundamental concepts, 
established facts, the patterns of psychological adaptation. To form a system of 
basic concepts of socio-psychological and socio-cultural rehabilitation, to 
familiarize oneself with the problems of socialization, rehabilitation and 
habilitation of persons with LO, to form practical skills in drawing up a program 
for the habilitation and social rehabilitation of children with LO. 
Prerequisites - "Monitoring the quality of special education", "Theoretical and 
methodological basis of correctional assistance in the system of special education" 
Course / discipline content - General questions of socio-psychological adaptation 
and rehabilitation. Theoretical and methodological aspect of personality adaptation 
in society. The concept of adaptation, socio-psychological adaptation (SPA), 
habilitation and rehabilitation. Socialization and social adaptation of the 
individual: general and special. The content and structure of social adaptation. 
Activity as a universal strategy of social adaptation. Questions of socio-
psychological adaptation and rehabilitation of children with LO. General issues of 
rehabilitation. Structure of the rehabilitation process. Socio-cultural rehabilitation. 
Socialization and integration of disabled people. Features of vocational guidance 
and education of people with LO. Correction techniques and technologies. In-
family relationships and their impact on children with LO. Social rehabilitation. 



Moral and aesthetic education of children with LO. Preventive, social, household, 
labor rehabilitation of children with LO. 
 Recommended literature 

1. Барышева, А.Н. Реабилитация детей с ОВЗ в трудной жизненной 
ситуации [Текст] / А.Н. Барышева // Социальная педагогика. – 2014. — №5. – 
С. 61-66. 

2. Борисенко, Т.Н. Первичная социализация дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи в условиях стационара [Текст] / Т. Н. Борисенко // 
Логопед. — 2015. — №1. — С. 80-90. 

3. Бруштейн, И.  «Всегда спеши к своей звезде!» [Текст] : будни и 
праздники Курского музыкального коллежда — интерната для слепых / И. 
Бруштейн // Социальное обслуживание. — 2015. — №2. — С. 10-19. 

4. Быкова, О.Г. Опыт работы комплексного центра социального 
обслуживания по социальной адаптации слабовидящих граждан [Текст] / 
О.Г. Быкова // Социальное обслуживание. – 2014. — №5. – С. 54-56. 

5. Варлакова, Н.И Социальный туризм как эффективная технология 
социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов 
[Текст] / Н.И Варлакова // Социальное обслуживание. - 2015. - №2. - С. 45-49. 

6. Дерюжева, И.Т.  Куклотерапия в реабилитации граждан пожилого 
возраста и инвалидов [Текст] / И. Т. Дерюжева // Вестник психосоциальной и 
коррекционно-реабилитационной работы. — 2014. - №1. - С. 22-30. 

7. Жукова, Т.Н. Организация межведомственного взаимодействия 
учреждений социальной сферы в комплексной реабилитации инвалидов 
[Текст] / Т.Н. Жукова // Социальное обслуживание. – 2014. - №5. – С. 57-60. 

8. Журавлева, Г.В. Поддержка позитивного настроя семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья [Текст] / Г.В. Журавлева // Социальное обслуживание. – 2014. - 
№11. – С. 69-77. 

9. Зайфиди, П.К. Внедрение современных технологий в деятельность 
учреждений социального обслуживания [Текст] / П.К. Зайфиди // 
Социальное обслуживание. – 2014. — №7. – С. 16-21. 

10. Кайгородова, В.И. Карта социальной реабилитации как форма 
отслеживания динамики коррекции и развития ребенка [Текст] / В.И. 
Кайгородова // Социальная педагогика. – 2014. — №5. – С. 67-79. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
 
Course / discipline / unit name - THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
BASIS OF CORRECTIVE AID TO PERSONS WITH OB 
Code of discipline - TMOKPLOV -2303 
Type of discipline - PD 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 2 
Semester of training - 3 
Number of credits - 5 
Full name of the lecturer / professor Severinova Elena Aleksandrovna 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 



competences) are general cultural: - it is able to improve and develop its 
intellectual and general cultural level; is able to independently learn new methods 
of research, to change the scientific and scientific and production profile of his 
professional activity; - is able to independently acquire by means of information 
technologies and to use in the practical activity new knowledge and skills, 
including in new fields of knowledge not directly related to the sphere of activity; 
professional: - general professional: - monitors and owns methods for assessing 
progress in improving the quality of education; - takes part in conducting 
corrective and preventive measures aimed at improving the quality. - able to carry 
out corrective and preventive measures aimed at improving the quality; - is able to 
predict the dynamics, trends in the development of an object, process, tasks, 
problems, their systems, and use formalized models and methods for this. 
Prerequisites - Philosophy, Sociology, Pedagogy, Special Psychology, Special 
Pedagogy 
Course / discipline content 
Correction education for children with disabilities is a category. Essence of 
correctional education. Compensation substitution or restructuring of impaired or 
underdeveloped body functions. Rehabilitation. Social adaptation of children. The 
provisions formulated by L.S. Vygotsky in the framework of his theory of the 
cultural and historical development of the psyche: the complexity of the structure 
(specific features) of the defect, the general patterns of development of a normal 
and abnormal child. Principles of corrective teaching and educational work. 
Correctional teaching and educational work. 
Recommended literature 
1. Барышева, А.Н. Реабилитация детей с ОВЗ в трудной жизненной 
ситуации [Текст] / А.Н. Барышева // Социальная педагогика. – 2014. — №5. – 
С. 61-66. 
2. Борисенко, Т.Н. Первичная социализация дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи в условиях стационара [Текст] / Т. Н. Борисенко // 
Логопед. — 2015. — №1. — С. 80-90. 
3. Бруштейн, И.  «Всегда спеши к своей звезде!» [Текст] : будни и 
праздники Курского музыкального коллежда — интерната для слепых / И. 
Бруштейн // Социальное обслуживание. — 2015. — №2. — С. 10-19. 
4. Быкова, О.Г. Опыт работы комплексного центра социального 
обслуживания по социальной адаптации слабовидящих граждан [Текст] / 
О.Г. Быкова // Социальное обслуживание. – 2014. — №5. – С. 54-56. 
5. Варлакова, Н.И Социальный туризм как эффективная технология 
социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов 
[Текст] / Н.И Варлакова // Социальное обслуживание. — 2015. — №2. — С. 
45-49. 
6. Дерюжева, И.Т.  Куклотерапия в реабилитации граждан пожилого 
возраста и инвалидов [Текст] / И. Т. Дерюжева // Вестник психосоциальной и 
коррекционно-реабилитационной работы. — 2014. — №1. — С. 22-30. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Course / discipline / unit name - PSYCHOLOGICAL EXAMINATION AND 
CORRECTION IN THE SYSTEM OF SPECIAL EDUCATION 



Code of discipline - PEKSSO -2304 
Type of discipline - PD 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 2 
Semester of training - 3 
Number of credits - 7 
Full name of the lecturer / professor - Matskevich Irina Konstantinovna. 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) are the orientation of future specialists in modern theories of 
constructing analytical and expert studies in various fields, methods and 
techniques for carrying out these studies, and in the practical application of the 
knowledge of a psychologist for conducting similar studies. 
Prerequisites - "Psychology", "Pedagogy", "Monitoring the quality of special 
education." 
Course / discipline content 
Orientation in working with the texts of modern authors: leading domestic and 
foreign psychologists, philosophers and sociologists, reading and taking notes are 
necessary for preparing for seminars and doing independent work. Theoretical 
bases of carrying out of analytical and expert researches Problem of carrying out 
of analytical and expert researches in modern psychology. Methodological basis 
for conducting analytical and expert studies. The role and place of a psychologist 
in conducting analytical and expert studies. The main forms of conducting 
analytical and expert studies in modern psychology. Technological methods for 
conducting analytical and expert research in psychology. Principles and methods 
of creating programs for conducting analytical and expert studies. The problem of 
writing conclusions and interpreting data from analytical and expert studies. 
Consulting on the results of analytical and expert studies 
Recommended literature 

 Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға кіріспе. 
11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 
жыл. – 408 бет. 

 Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

 Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

 Психиатрия и медицинская психология: учебник / И. И. Иванец и др. - М.: 
ГЭОТАР Медиа, 2014. - 896 с.: ил. ЭБС «Консультант студента» 
www.studentlibrary.ru  

 Шадрина И.В. Общая психопатология: симптомы и синдромы: учебное 
пособие /Шадрина И.В., Мамин Г.В., Колесниченко Т.Н., Голубчикова О.В., 
Юдина И.Э, Альшина Е.Н., Пугачев А.Н. - Челябинск: Изд-во "Челябинская 
государственная медицинская академия", 2013.- 103 с. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Course / discipline / unit name - BUSINESS KAZAKH LANGUAGE 
Code of discipline - DKz -5201 
Type of discipline - DB 



Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 1 
Semester of training - 2 
Number of credits - 5 
Full name of the lecturer / professor - Sadykov Saule Toursenovna 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) - 
фонетиканың,  грамматиканың басты ережелері, мамандықтың негізгі 
шеттілдік терминологиясы, кəсіби сөйлеу сөздерінің орысша баламасы, 
лексикалық байланыс тісңлдері, негізгі сөзқұрамының моделі; ауызша жəне 
жазбаша хабарламаларды ауызша жеткізу ережелері, əлеуметтік-тұрмыстық 
сипаттағы мəтіндер, қазақ халқының мəдениеті мен дəстүрі. 
Пререквизиты - «Казахский язык», «Профессионально-ориентированный 
казахский язык» 
Содержание курса/дисциплины  
Арнайы дыбыстар, қазақ тілі есту қабілеті мен сөйлеу ерекшеліктері. 
Лексикалық жəне терминологиялық минимум мамандыққа байланысты. Кең 
таралған сөз тіркестерін, жай сөйлемдер, шағын мəтіндерді, əлеуметтік-
тұрмыстық жəне мəдени сипаттағы. Кəсіби-бағытталған мəтіндер, ресми-
іскерлік құжаттар, коммуникативтік міндеттерді жəне авторлық интенции, 
мазмұндық-фактуальная жəне мазмұндық-концептуалды ақпарат. 
Мамандық саласында жиі қолданылатын лексиканы, ғылыми терминдерді, 
күрделі синтаксистік құрылымдарды меңгертуге арналған тақырыптарды 
жəне практикалық, жағдаяттық тапсырмаларды қамтиды.   Іскерлік қазақ тілі 
мамандық бойынша мəтіндерді оқып-түсінуге, радио, теледидар, 
интернеттен кəсіпке қатысты ақпараттарды өңдеп қолдануға, ғылыми 
мақалаларды жазуға жəне ғылыми пікірталаста өз ойын жеткізуге 
дағдыландырады. 
Күрделі мəтіндерді түсінуге мүмкіндік беретін жəне дұрыс, сауатты өз ойын 
жеткізуге грамматикалық ережелер мен модельдерді оқу. Іскерлік тақырыпта 
тіл маманымен сөйлесу, арнайы кəсіби сипаттағы мəтіндерді жазу. Қазақша 
мазмұнды жеткізу, одан сұрақ бойынша ақпаратты бөліп алу; арнайы-кəсіби 
сипаттағы мəтіндерді жазу, қазақ тілінде ауызша жəне жазбаша қарым-
қатынас құру. 
Recommended literature 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
6. С.Құлманов Аударманың өзекті мəселелері. – Алматы: Palitra-Press, 
2015. – 296 б. 
4 Тарақов Ə., Жақсылықов А., Мұсалы Л., Адаева Е. Аударма теориясы. – 
Алматы: Қазақ Университеті, 2013. – 132 б. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 



Course / discipline / unit name - PSYCHOCORRECTION TECHNOLOGIES 
FOR EARLY CHILD AUTISM 
Code of discipline - PKT -5203 
Type of discipline - DB 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 1 
Semester of training - 2 
Number of credits - 3 
Full name of the lecturer / professor - Stelmakh Svetlana Aleksandrovna 
Course objectives (expected learning objectives and competences acquired) - 
to form a system of knowledge, skills and skills that provide competence in the use 
of psychocorrection technology in early childhood autism. 
As a result of studying the discipline, the master must 
- to know: the main categories, the object, the subject of the discipline being 
studied; basic concepts; concept; psycho-corrective technologies for early 
childhood autism. 
- be able to: select and develop psychocorrection technologies for early childhood 
autism; To carry out the forecast of development of the person 
- to have the skills: to implement a competence approach in the organization and 
conduct of psycho-correction technologies in early childhood autism. 
Prerequisites - "Psychology", "Pedagogy", "Special Pedagogy", "Special 
Psychology". 
Course / discipline content 
study and systematization of the achievements of domestic and foreign research in 
the field of special education and early autism, related fields of knowledge; the 
development of a strategy, the use of the available opportunities of the educational 
space and the design of new ones, including information, to solve psycho-
corrective problems in early autism. 
Recommended literature 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Бондарь Т. А., Захарова И. Ю., Константинова И. С., Посицельская М. 
А., Яремчук М. В. Подготовка к школе детей с нарушениями эмоционально-
волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в классе. 3 -е изд. 
М.: Теревинф, 2013. - 280 с. 

5. Бардышевская М.К. Аутизм в современном социальном контексте // 
Аргументы и факты. 2013. 17 мая. 
6. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. 
Пути помощи. М.: Теревинф, 2017.- 288 с. 
7. Уиндер С. и др. На «ты» с аутизмом. М.: Теревинф, 2013.- 510 с. 
8. Разживина М.И. Компетентностный ресурс в деятельности 

клинического психолога при работе в детских реабилитационных 
учреждениях [Электронный ресурс] // Личность в меняющемся мире: 
здоровье, адаптация, развитие: сетевой журн. 2013. № 1. Режим доступа: 

http://humjournal.rzgmu.ru/art&id=21 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 



Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
PEDAGOGICAL PRACTICE (CONTINUING) 
Code - P 
Year of study - 2 
Semester of training - 3 
Number of credits - 3 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) - the main goal of the pedagogical practice is to consolidate and 
deepen the theoretical and practical training of the trainee, to form the 
competencies of the university teacher, who is able to independently carry out 
educational and educational work on the training of psychologists on a modern 
scientific and methodological level. 
Prerequisites - "Psychology", "Pedagogy", "General Psychology", " 
Course / discipline content 
Consolidation of knowledge, abilities and skills received by the masters in the 
process of studying the general professional and psychological-pedagogical 
disciplines of the master's program. Formation of experience in compiling 
educational programs and curricula in accordance with the state educational 
standard of higher professional education. Study of techniques and techniques for 
the preparation and conduct of lecture, seminar and practical classes. Development 
of skills of methodical analysis of training sessions. Formation of the idea of 
modern educational technologies, active methods of teaching in the university. 
Development of skills of independence, self-education and self-improvement in 
the implementation of scientific and pedagogical activities. Increase of 
professional competence in accordance with modern requirements and standards. 
Formation and development of professional skills of the teacher, conducting 
classes, forming a creative educational environment. Formation of the idea of the 
official duties and rights of the university teacher, job descriptions. 

 Recommended literature 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 

кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

 • Methods / assessment forms - written report 
 • Language of instruction - Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
RESEARCH PRACTICE 
Code - IP 
Year of study - 2 
Semester of training - 4 
Number of credits - 14 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) are conducted with the aim of collecting, analyzing and 



summarizing the scientific material, developing original scientific ideas for the 
preparation of final qualification work, obtaining skills of independent scientific 
work and practical experience in research teams. 
Prerequisites - all disciplines of the OP 
Course / discipline content 
Fixing in practice and in personal experience the knowledge and skills obtained by 
the masters in the process of studying the theoretical and applied disciplines of the 
master's program, the formation of research thinking and worldview in the field of 
psychology. Mastering in practice the methods and techniques of scientific 
research in the selected subject area. Forming the competencies of a research 
psychologist who is able to solve scientific problems of a fundamental and applied 
nature on a modern scientific and methodical level. Development of skills to 
develop original scientific ideas, formation of creative attitude to the science of 
psychology. Development of skills of qualified search, selection, analysis and 
generalization relevant for own scientific research, carried out within the 
framework of the master's thesis. Acquaintance with various stages of research 
work: the formulation of the research task, the literary study of the problem using 
modern information technologies, the accumulation and analysis of theoretical 
material, the selection of optimal research methods, the collection of empirical 
material, quantitative and qualitative analysis of data, the formulation of adequate 
conclusions on the results of research, Formulation of the results of work in the 
form of a report and presenting it in the form of a report. Development and 
consolidation of skills of independent scientific activity of a qualified psychologist 
who is able to adequately solve research problems in institutions of various types 
and ready for effective participation in the work of scientific teams. Development 
of skills to plan and carry out professional interaction with various people for the 
implementation of research projects. 
Recommended literature 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – С-Пб.: 
Питер, 2014 
5. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического 
исследования: Практическое руководство. – СПб.: 2013 
6. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. –М.: 
Академия. 2015, 
7. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. Учебное пособие. – 
С-Пб., Питер, 2017 

 • Methods / assessment forms - written report 
 • Language of instruction - Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) are the library fund. 
 
SCIENTIFIC RESEARCH WORK OF THE MASTER, INCLUDING THE 
PERFORMANCE OF THE MASTER'S DISSERTATION 
Code - NIR1 
Year of study - 1-2 
Semester of training - 1-3 



Number of credits - 32 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) are to develop the skills and skills of applying theoretical knowledge 
to carry out independent research activities aimed at identifying the problem field 
and the competent choice of topics for scientific research, planning and conducting 
research and development in the field of psychology . 
Prerequisites - all disciplines of the OP 
Course / discipline content 
Formulation of research problems in the field of psychology, processing, analysis 
and systematization of scientific and psychological information on the topic of 
research, substantiation of hypotheses and statement of research problems; 
determination of the composition and operationalization of the main variables 
studied, selection of research methods; choice and application planning and 
organization of theoretical and empirical research, analysis and interpretation of 
their results, selection of adequate mathematical support for research work; 
preparation of scientific reports, reviews and publications based on the results of 
the studies carried out, their design and presentation in oral and written form; 
planning, organization and psychological support of the implementation of the 
developments; improvement and development of the intellectual and general 
cultural level, independent mastery of new research methods. 
Recommended literature 
• In accordance with the research problem 
Methods / assessment forms - written report 
 Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) are the library fund. 
 
COMPLEX EXAMINATION AND PROTECTION OF DISSERTATION 
 
Year of training -2 
Semester of training - 4 
Number of credits - 4 
The purpose of the final state certification is to determine the ability and readiness 
of graduates to perform professional tasks (research, practical, project-innovative, 
pedagogical, organizational and managerial), on the basis of assessing the 
availability and level of formation of general cultural and professional 
competencies, in accordance with the requirements of the state educational 
standard of higher education professional education in the direction of 
"Psychology". Establishment of the degree of vocational training of the graduate 
on the use of theoretical knowledge, practical skills and skills for solving 
professional problems at the level required by this standard. 
Recommended literature 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

 Литературные источники по дисциплинам комплексного экзамена 
 Methods / assessment forms - oral examination 

            Language of instruction - Kazakh, Russian 
Additional 3. Additional information for students 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informatio
n for 
masters 

  - Accommodation / Accommodation - Comfortable Students' House for 1789 
people. In which conditions for preparation for employment and rest of students 
are provided - "Library", "Reading hall" and "Internet-cafe". 
- Food - Timely and high-quality food is provided by the dining room in the 
educational building, with 150 seats. 
 Medical services - Medical services for university students are provided at the 
health center (meets the requirements of SES and GPA), where the first medical 
aid is provided, medical examinations, preventive measures are carried out. There 
is an agreement on medical care for students and teaching staff with City Hospital 
No. 1 in Ust-Kamenogorsk (a notarized copy of the supplementary agreement is 
attached). Regularly held "Round tables" - meetings of employees of the city 
"Health Center" with students of the University. 
The sanitary control of educational buildings and hostels is controlled by the head 
of the health center, the commandants of the relevant facilities are responsible for 
maintaining these conditions. 
Student office is the Center for Youth Policy, which is a structural subdivision of 
the University, uniting the previously created Committee on Youth Affairs and the 
Culture Center, as well as student youth associations: the youth wing of the Nur 
Otan Party, Zhas Otan, the branch of the republican youth organization Alliance of 
Students Kazakhstan ", a student detachment of police assistance" Kuran ", student 
youth labor detachments. 
- Conditions for training - 
Classrooms with interactive equipment - 1 
Multimedia hall - 1 
Laboratories - 4 
Workshops - 1 
Sports halls - 1 
Swimming laboratory - 1 
Reading Room - 1 
Student associations. 
student detachment of police assistance "Kuran" 
the debating club VKG; 
student legal clinic; 
choreographic studio "Əlem"; 
folklore Kazakh ensemble; 
student theater; 
KVN teams of faculties; 
creative association of a genre song; 
creative association of young poets "Zhas-Kalam". 



Қосымша 1 
Приложение 1 

Annex 1 
2018 жылғы жиын құрылымы 

Структура программы набора 2018 год 
Structure of the recruitment program 2018 

Цикл 
дисциплин 

Код 
дисциплины 

Наименование дисциплины Количест
во 

кредитов 
по ECTS 

Семестр 

БД ОК Ped -5203 Педагогика 
Педагогика 
Pedagogics 

3 1 

БДОК 
Psi -5204 

Психология 
Психология 
Psychology 

3 
1 

БД ОК 
IFN -5201 

Ғылым тарихы мен философиясы 
История и философия науки 
History and philosophy of science 

3 
1 

БД ОК 
IYa(p) -5202 

Шет тілі (кəсіптік) 
Иностранный язык (профессиональный) 
Foreign language (professional) 

3 
1 

БД КВ 
MPSD -5201 

Арнайы пəндерді оқытудың əдістері 
Методы преподавания специальных дисциплин 
Methods of teaching special subjects 

7 
 

2 

ПД КВ 

MKSO -5302 

Арнайы білім сапасына мониторинг жүргізу 
Мониторинг качества специального 
образования 
Monitoring the quality of special education 

5 

 
2 

ПД КВ 

URPE6301 -
5303 

Дамуды басқару жəне психологиялық 
экспертиза 
Управление развитием и психологическая 
экспертиза 
Managing the development and psychological 
examination 

5 

 
 

2 

ПД ОК 

MMSP -5304 

Арнайы педагогика мен психологияда ғылыми 
зерттеудің əдістемелері мен тəсілдері 
Методологические основы и методы научных 
исследований в специальной педагогике и 
психологии 
Methodological principles and methods of research 
in special education and psychology 

3 

 
 

1 

БД КВ 
DKz -5201 

Іскери казақ тілі 
Деловой казахский язык 
Business Kazakh language 

3 
 

2 

БД КВ 

AMRPSUO -
5202 

Арнайы білім беру мекемелерінде персоналдың 
даму əдістері жəне акмеология 
Акмеология и методы развития персонала в 
специальных учреждениях образования 
Psychology and the methods of staff development 
in institutions of education 

7 

 
1 
 

БД КВ 

PKT -5203 

Ерте балалық аутизмде қолданылатын 
психокоррекциялық технологиялар 
Психокоррекционные технологии при раннем 
детском аутизме 
Psychocorrectional technology in early childhood 
autism 

3 

 
2 

Білім беру бағдарламасы: арнайы білім беру жүйесін басқару 
Образовательная программа: управление в системе специального образования 

Education program: management in special education 



ПД КВ 
NTORSTOVSO -

2301 

Арнайы білім беру мекемелерінде 
(коррекциялық) тəрбиелеу жəне оқыту 
технологияларының мазмұнын өңдеудің 
ғылыми-теоретикалық негіздері 
Научно-теоретические основы разработки 
содержания и технологии обучения и 
воспитания в специальных (коррекционных) 
организациях образования 
Scientific- theoretical bases of content development 
and technology of training and education in special 
(remedial) educational institutions 

7 3 

ПД КВ PEOIO -2302 

Инклюзивті білім берудің құқықтық жəне 
экономикалық негіздері  
Правовые и экономические основы 
инклюзивного образования  
Legal and economic framework of inclusive 
education 

5 

 
 

3 

ПД КВ MO -2303 
Білім берудегі менеджмент 
Менеджмент в образовании 
Management in education 

7 
 

3 

ПД КВ PRVSP -2304 

Арнайы педагогикадағы ерте проблемаларға 
араласу 
Проблемы раннего вмешательства в 
специальной педагогике 
Problems of early intervention in special education 

5 

 
 

3 

Білім беру бағдарламасы: дамуды басқару жəне сараптама 
Образовательная программа: экспертиза и управление развитием 

Education program: expertise and development management 

ПД КВ PRK1503 -2301 

Психологиядағы дамыту жəне коррекциялық 
зерттеулердің мəселелері 
Проблемы развивающих и коррекционных 
исследований 
Problems of developmental and remedial studies 

7 

 
 

3 

ПД КВ 
TASRDOV -

2302 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды абилитациялау 
жəне əлеуметтік оңалту технологиялары 
Технологии абилитации и социальной 
реабилитации детей с ОВ 
Technology of habilitation and rehabilitation of 
children with disabilities 

5 

 
 

3 

ПД КВ 
TMOKPLOV -

2303 

Мүмкіндігі шектеулі адамдарға коррекциялық 
көмек көрсетудің теоретикалық-
методологиялық негіздері 
Теоретико-методологические основы 
коррекционной помощи лицам с ОВ 
Theoretical and methodological foundations of 
correctional care for people with limited 
possibilities 

5 

 
 
 
 

3 

ПД КВ PEKSSO -2304 

Арнайы білім беру жүйесіндегі психологиялық 
сараптама жəне коррекция 
Психологическая экспертиза и коррекция в 
системе специального образования 
Psychological examination and correction in special 
education 

7 

 
 

3 

 IS 
Зерттеу іс-тəжірибе 
Исследовательская практика 
Research Practice 

14 
4 

 NI 

Магистрдің ғылыми-зерттеу жұмысы, сонымен 
қатар магистрлік диссертацияны дайындау 
Научно исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистрской диссертации 
(НИРМ) 
Scientific research work of master student, 

32 1,2,3 



including masters thesis (SRWM) 

 Р 
Педагогикалық іс-тəжірибе 
Педагогическая практика 
Teaching practice 

3 3 

  
Кешенді емтихан 
Комплексный экзамен 
Integrated examination 

4 4 

  

Магистрлік диссертацияны рəсімдеу 
жəне қорғау 
Оформление и защита магистерской 
диссертации 
Writing and defense of masters dissertation 

11 4 

 Итого   142  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018 жылғы жиын құрылымы (1жыл) 
Структура программы набора 2018 год (1 год) 

Structure of the recruitment program 2018 (1 year) 
Цикл 

дисциплин 
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины Количест

во 
кредитов 
по ECTS 

Семестр 

 
БД ОК Men -5201 

Менеджмент 
Менеджмент 
Management 

2 1 

 
БД ОК Psi 5203 

Психология 
Психология 
Psychology 

3 
 

1 

 
БД ОК IYa(p) -5202 

Шет тілі (кəсіптік) 
Иностранный язык (профессиональный) 
Foreign language (professional) 

3 
 

1 

 
ПД КВ MKSO -5302 

Арнайы білім сапасына мониторинг жүргізу 
Мониторинг качества специального образования 
Monitoring the quality of special education 

7 
 
 

1 
 
ПД ОК 

IMP -5302 

Арнайы педагогика мен психологияда ғылыми 
зерттеудің əдістемелері мен тəсілдері 
Методологические основы и методы научных 
исследований в специальной педагогике и 
психологии 
Methodological principles and methods of research in 
special education and psychology 

2 

 
1 

 
 
 
 
БД КВ 

TASRDOV -
2302 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды абилитациялау 
жəне əлеуметтік оңалту технологиялары 
Технологии абилитации и социальной 
реабилитации детей с ОВ 
Technology of habilitation and rehabilitation of 
children with disabilities 

5 

 
 
 

1 

PEOIO -2302 

Инклюзивті білім берудің құқықтық жəне 
экономикалық негіздері  
Правовые и экономические основы инклюзивного 
образования  
Legal and economic framework of inclusive 
education 

 
 
ПД КВ 

TMOKPLOV -
2303 

Мүмкіндігі шектеулі адамдарға коррекциялық 
көмек көрсетудің теоретикалық-методологиялық 
негіздері 
Теоретико-методологические основы 
коррекционной помощи лицам с ОВ 
Theoretical and methodological foundations of 
correctional care for people with limited possibilities 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

CKOI -1302 

Инклюзивті білім беру жағдайында ЕОҚБ 
балаларды оқыту-тəрбиелеу үрдісіндегі қазіргі 
технологиялар 
Современные технологии в учебно-
воспитательном процессе  детей ООП в условиях 
инклюзивного образования 
Modern technologies in the teaching and educational 
process of the children of the SEN  in the context of 
inclusive education 

 

ПД КВ 
PEKSSO -2304 

Арнайы білім беру жүйесіндегі психологиялық 
сараптама жəне коррекция 
Психологическая экспертиза и коррекция в 
системе специального образования 
Psychological examination and correction in special 
education 

5 

 
 
 
 

1 



PIM -1303 

Инклюзивті білім беру жағдайында балалардың 
жеке мүмкіндіктерін есепке алу негізінде білім 
беру нəтижелерін бағалау 
Оценка результатов обучения основанных на 
учете индивидуальных способностей детей в 
условиях инклюзивного образования  
Evaluation of learning outcomes based on taking into 
account individual abilities of children in conditions 
of inclusive education 

 Р 
Өндірістік іс-тəжірибе 
Производственная практика 
Field practice 

5 
 

2 

 NI 

Магистранттың эксперименттік- зерттеу жұмысы, 
магистрлік жобаны орындауды қосқанда 
Экспериментально-исследовательская работа 
магистранта, включая выполнение магистерского 
проекта 
Experimental research of Master candidate, including 
Master’s Thesis 

18 1-2 

  Комплексный экзамен 1 2 
  Защита магистерской диссертации 3 2 
 Итого   28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


