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5В010500 – Дефектология 

5В010500 – Дефектология 

                                                             5В010500 – Defectology 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General educational 

disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit 

«Логопед жұмысының технологиясы», «Сурдопедагог жұмысының 

технологиясы», «Тифлопедагог жұмысының технологиясы», «Олигофренопедагог 

жұмысының технологиясы»  жалпы білім беретін пәндер бойынша білім беру 

траекториялары 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: «Технологии 

работы логопеда», «Технологии работы сурдопедагога », «Технологии работы 

тифлопедагога», «Технологии работы олигофренопедагога»  

General disciplines on educational trajectories:  «Speech therapist technology», «Тechnologies 

of the deaf-and-dumb pedagogue», «Тyphoid-educator technology», «Тhe technology of the 

oligophrenopedagogue» 

 

1 

ZhS–2101 

MP–2101 

YP–2101 

Жастар саясаты  

Молодежная политика  

Youth policy  

5 

EKN –2101 

OEP –2101 

BEE –2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship  

SZhKM–2101 

OAK–2101 

BAC–2101 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері  

Основы антикоррупционной культуры  

Bases of anticorruption culture 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines -  60 кредит/кредитов/credit 

«Логопед жұмысының технологиясы», «Сурдопедагог жұмысының 

технологиясы», «Тифлопедагог жұмысының технологиясы», «Олигофренопедагог 

жұмысының технологиясы»  траекториялары бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Технологии работы логопеда», 

«Технологии работы сурдопедагога », «Технологии работы тифлопедагога», «Технологии 

работы олигофренопедагога» 

Basic disciplines for educational trajectories: «Speech therapist technology», «Тechnologies of 

the deaf-and-dumb pedagogue», «Тyphoid-educator technology», «Тhe technology of the 

oligophrenopedagogue» 

2 

MK-1202 

VS-1202 

IS-1202 

Мамандыққа кіріспе  

Введение в специальность  

Introduction to speciality 
5 

DN-1202 

OD- 1202 

PD- 1202 

Дефектология негіздері  

Основы дефектологии  

Principles of defectology 

3 

NN- 1203 

ON- 1203 

PN- 1203 

Невропатология негіздері  

Основы невропатологии  

Principles of neuropathology 

5 
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MShTO- 1203 

 

ORRSA- 1203 

 

OWRSA- 1203 

Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды оңалту және 

әлеуметтік бейімдеу жұмысын ұйымдастыру  

Организация работы по реабилитации социальной 

адаптации лиц с ОВ  

Organization works for rehabilitation of social 

adaptation of persons with limited possibilities 

4 

PPat- 1204 

PPat - 1204 

PPat - 1204 

Психопатология  

Психопатология  

Psychopathology  
5 

KKBBD- 1204 

RDSD- 1204 

DCCD- 1204 

Күрделі кемістігі бар балалардың дамуы  

Развитие детей со сложными дефектами 

The development of children with complex defects 

 

5 

EKSMP- 1205 

 

AFPOS- 1205 

 

APPHS- 1205 

Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің патологиясы 

және физиология, анатомиясы  

Анатомия, физиология и патология органов 

слуха, речи и зрения  

Anatomy, physiology and pathology of hearing, 

speech and vision  
7 

MShBD- 1205 

 

KORDO- 1205 

 

CFDCW- 1205 

Мүмкіндігі шектеулі балалар дамуының 

клиникалық ерекшеліктері  

Клинические особенности развития детей с 

ограниченными возможностями  

Clinical features of development of children with 

limited opportunities 

 

6 

OD(AT)- 2206 

RO(AYa)- 2206 

DO(EL)- 2206 

Онтогенездегі даму (ағылшын тілінде) 

Развитие в онтогенезе (на анг. языке) 

Development in ontogeny (in English language) 

5 
OSZhD(AT)- 2206 

 

RSSO(AYa)- 2206 

 

DSSO(EL)- 2206 

Онтогенездегі сенсорлық жүйенің дамуы 

(ағылшын тілінде) 

Развитие сенсорных систем в онтогенезе (на анг. 

языке) 

The development of sensory systems in ontogenesis 

(in English language) 

7 

MShEZh- 2207 

 

RDVOV- 2207 

 

DEDC- 2207 

Мүмкіндігі шектеулі ерте жастағы балалардың 

дамуы  

Развитие детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями  

Development of early age disabled children  
5 

AP- 2207 

SP- 2207 

SP- 2207 

Арнайы психология  

Специальная психология  

Special psychology 

8 

LN- 3208 

OL- 3208 

FST- 3208 

Логопедия негіздері  

Основы логопедии  

Fundamentals of  Speech Therapy  

8 SPZhKD- 3208 

 

RPSR- 3208 

BFPAS- 3208 

Сөйлеудің просодикалық жағы қалыптасуының 

дамуы  

Развитие просодической стороны речи  

Bases of formation of prosodic aspects of speech 

9 

PMPKK- 3209 

DDPMP- 3209 

WPPMP- 3209  

ПМПК және КППК дефектологтың қызметі  

Деятельность дефектолога в ПМПК и КППК  

The work of the pathologist in the PMPK and KPPK  

5 
MShBPP- 3209 

 

PPDDO- 3209 

 

PPDCL- 3209 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды психологиялық-

педагогикалық диагностикалау  

Психолого-педагогическая диагностика детей с 

ОВ  

Psychological and pedagogical diagnosis of children 
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with limited possibilities 

10 

ZhSB- 3210 

SNR- 3210 

SSD- 3210 

Жүйелік сөйлеу бұзылыстары 

Системные нарушения речи 

Systemic speech disorders 

5 

EAKD- 3210 

RSV- 3210 

DAP- 3210 

Есту арқылы қабылдаудың дамуы 

Развитие слухового восприятия 

Development of auditory perception 

ZhBBPK- 3210 

 

 

PPSDN- 3210 

 

 

PESCV- 3210 

Жалпыға білім беру процесіндегі көру қабілеті 

бұзылған балаларды психология-педагогикалық 

қолдау 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с нарушенным зрением в общеобразовательном 

процессе 

Psychological and educational support for children 

with visual impairment in the general education 

IZBAM- 3210 

 

 

TMOESh- 3210 

 

TMTSS- 3210 

Интеллектісі зақымдалған балаларға арналған 

мектепте жаратылыстануды оқытудың әдістемесі 

мен теориясы 

Теория и методика обучения естествознания в 

школе для детей с нарушениями интеллекта 

Theory and methods of teaching science in schools 

for children with impaired intelligence 

11 

DSYZhB- 3211 

 

NGTRS- 3211 

 

VVTRS- 3211 

Дауыстың және сөйлеудің ырғақты жағының 

бұзылуы 

Нарушения голоса и темпо-ритмической стороны 

речи 

Violations of the voice and tempo-rhythmic side of 

speech 

5 

EKBBS- 3211 

 

MFPDN- 3211 

 

TPFCW- 3211 

Есту қабілеті бұзылған балалардың сөйлеу 

қабілетін қалыптастыру әдістемесі 

Методика формирования произношения детей с 

нарушениями слуха 

Technique of pronunciation formation for children 

with hearing impairment 

TBZhBS- 3211 

 

TOGSB- 3211 

 

TTLB- 3211 

Тифлотехника және Брайл жүйесі бойынша сауат 

ашуға үйрету 

Тифлотехника и обучение грамоте по системе 

Брайля 

Tiflo-technique and literacy in Braille 

TAK- 3211 

KPD- 3211 

CCA- 3211 

Танымдық іс-әрекет коррекциясы 

Коррекция познавательной деятельности 

Correction of cognitive activity 

12 

ZhB- 3212 

NPR- 3212 

WD- 3212 

Жазудың бұзылуы 

Нарушения письменной речи 

Writing disruptions 

5 

KKADS- 3212 

DZhR- 3212 

DGS- 3212 

Қол-қимылы арқылы және дактилді сөйлеу  

Дактильная и жестовая речь 

Daktilnym and gestural speech 

KKBBK- 3212 

 

RZVPP- 3212 

 

 

DVPSR- 3212 

Көру қабілеті бұзылған балалардағы көрнекі 

қабылдауды және кеңістіктік көріністерді дамыту 

Развитие зрительного восприятия и 

пространственных представлений у детей с 

нарушениями зрения 

The development of visual perception and spatial 

representations in children with visual impairments 

IBBMT- 3212 Интелектісі бұзылған балалардың мектеп 
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TMOISh- 3212 

 

TMTHS- 3212 

тарихын оқыту әдістемесі 

Теория и методика обучения истории в школе для 

детей с нарушениями интеллекта 

Theory and methods of teaching history in schools 

for children with intellectual disabilities 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

36 -  кредит/ кредитов/ credit 

«Логопед жұмысының технологиясы», «Сурдопедагог жұмысының 

технологиясы», «Тифлопедагог жұмысының технологиясы», «Олигофренопедагог 

жұмысының технологиясы»  жалпыға міндетті модуль білім беру траекториялары 

бойынша 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям: «Технологии работы 

логопеда», «Технологии работы сурдопедагога », «Технологии работы тифлопедагога», 

«Технологии работы олигофренопедагога» 

Profiling disciplines on educational trajectories: «Speech therapist technology», «Тechnologies 

of the deaf-and-dumb pedagogue», «Тyphoid-educator technology», «Тhe technology of the 

oligophrenopedagogue» 

13 

IMDKU– 4313 

 

ODDISh– 4313 

 

OWDIS– 4313 

Инклюзивті мектептегі дефектолог қызметін 

ұйымдастыру  

Организация деятельности дефектолога в 

инклюзивной школе  

Organization of the work of a defectologistt at an 

inclusive school  
5 

ABBZhP– 4313 

 

OPSSS– 4313 

 

OPSSE– 4313 

Арнайы білім беру жүйесінде психологиялық 

қызметті ұйымдастыру  

Организация психологической службы в системе 

специального образования  

Organization of psychological services in special 

education 

14 

ZhBBMM– 4314 

 

IODOV– 4314 

 

 

IECDC– 4314 

Жалпы білім беретін мектеп мүмкіндігі шектеулі 

балаларды біріктірілген түрде оқыту  

Интегрированное обучение детей с 

ограниченными возможностями в условиях 

общеобразовательной школы  

Integrated education of children with disabilities in a 

comprehensive school 
5 

ABBMB– 4314 

 

 

TTOIZ– 4314 

 

TTTFA– 4314 

Арнайы білім беру мекемелерінде бейнелеу және 

қол еңбекке оқытудың теориясы мен 

технологиясы  

Теория и технология обучения ИЗО и ручному 

труду в специальных организациях образования  

Theory and technology of teaching fine arts and 

manual labor in special educational institutions 

15 

NNNN– 4315 

 

NONN– 4315 

 

NBNN– 4315 

Нейродиагностика және нейрокоррекция 

негізіндегі нейропсихология  

Нейропсихология с основами нейродиагностики и 

нейрокоррекции  

Neuropsychology with the basics of neurodiagnostics 

and neurocorrection 
6 

SKBPK– 4315 

 

PKRR– 4315 

PCSD– 4315 

Сөйлеу қабілетінің бұзылуын психологиялық 

коррекциялау  

Психологическая коррекция речевых расстройств  

Psychological correction of speech disorders 

16 

ASBKP– 4316 

 

 

Аутистік сипаттағы бұзылыстар кезіндегі 

психокоррекциялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

5 
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PTRAS– 4316 

 

 

TASD– 4316 

Психокоррекционные технологии при 

расстройствах аутистического спектра (на анг. 

языке) 

Psychocorrectional Technologies for Autism 

Spectrum Disorders (in English language) 

KIKBE– 4316 

 

SRDPK– 4316 

 

ARCAC– 4316 

Кохлеарлы имплантациядан кейінгі балаларды 

есту және сөздік сауыктыру (ағылшын тілінде) 

Слухоречевая реабилитация детей после 

кохлеарной имплантации (на анг. языке) 

Audioverbal rehabilitation of children after cochlear 

implantation (in English language) 

17 

DD– 4317 

DD– 4317 

DD– 4317 

Дифференциалдық диагностика  

Дифференциальная диагностика  

Differential diagnosis  

5 
PMPKA– 4317 

ODPMP– 4317 

 

OAPMP– 4317 

ПМПК-ның іс- әрекетінің ұйымдасуы 

Организация деятельности психолого-медико-

педагогической консультации  

Organization of activity of psychological-medical-

pedagogical consultations 

18 

KTDP– 4318 

PND– 4318 

POD– 4318 

Кәмелетке толмаған девианттар психологиясы  

Психология несовершеннолетних девиантов  

Psychology of juvenile delinquents  

5 
MShBO– 4318 

 

PPSSD– 4318 

 

PESFC– 4318 

Мүмкіндігі шектеулі балалы отбасын 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу  

Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

детей с ограниченными возможностями  

Psychological and educational support families of 

children with disabilities 

19 

MDMAS– 4319 

 

VODTN–4319 

 

ETCSS– 4319 

Мектепке дейінгі мекемеде ауыр сөйлеу 

бұзылысы бар балаларды оқыту және тәрбиелеу  

Воспитание и обучение детей с тяжелыми 

нарушениями речи в дошкольном учреждении  

Education and training of children with severe speech 

disorders in preschool  
5 

MDAP– 4319 

SDP– 4319 

SPP– 4319 

Мектепке дейінгі арнайы педагогика  

Специальная дошкольная педагогика  

Special preschool pedagogics 
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Жастар саясаты 

Молодежная политика 

Youth politics 

Пәнді меңгерудің мақсаты. «Жастар саясаты», елдің әлеуметтік-экономикалық 

және әлеуметтік-мәдени дамуының қазіргі заманғы үрдістері контекстінде, мемлекеттік 

жастар саясаты туралы студенттерде тұтас көзқарас қалыптастырып, мемлекеттік жастар 

саясатын жүзеге асыру ерекшеліктері туралы түсінік беру. 

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: жастар зерттеу объектісі ретінде; 

Тәуелсіздік (тарихи аспект) жылдарындағы жастар саясаты; жастар саясатын жүзеге 

асыру бойынша халықаралық тәжірибе;  

Мемлекеттік жастар саясатының негіздері: жалпы ережелер, принциптер мен 

концепциялар, механизмдер мен технологияларды енгізу, Қазақстан Республикасында 

мемлекеттік жастар саясатын құқықтық-нормативтік қамтамасыз ету; бүгінгі қоғамдағы 

идеологиялық мәселелер; жастарды әлеуметтендіру мәселелері; жастар саясаты 

саласындағы жобаларды даярлау; Қазақстан Республикасында және аймақтарда 

мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) мемлекеттік жастар саясаты бойынша теориялық білімді практикада қолдану;  

2) өз көзқарасын қорғау; 

3) мемлекеттік жастар саясаты жүйесінде ұйымдастырушылық-басқарушылық 

шешімдерді қалыптастыру дағдыларын меңгеру,  

4) мемлекеттік жастар саясатының тетіктері мен бағыттары туралы білім 

негіздерін түсіну;  

5) мемлекеттік жастар саясаты саласындағы жобалар мен бағдарламаларды 

әзірлеу дағдыларын пайдалану. 

 

Цель курса «Молодежная политика»: сформировать у студентов целостное 

видение государственной молодёжной политики в контексте современных тенденций 

социально-экономического и социокультурного развития страны, дать представление об 

особенностях реализации государственной молодёжной политики.  

Содержание курса: молодежь как объект исследования; молодежная политика за 

годы Независимости (исторический аспект); международный опыт реализации 

молодёжной политики; основы государственной молодёжной политики: общие 

положения, основные принципы и понятия, механизмы и технологии реализации; 

нормативно-правовое обеспечение государственной молодёжной политики в РК; 

мировоззренческие вызовы в современном обществе; вопросы социализации молодежи; 

подготовка проектов в сфере молодёжной политики; реализация государственной 

молодёжной политики в РК и регионе. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) применять на практике теоретические знания по государственной 

молодёжной политике;  

2) аргументировано защищать свою точку зрения; 

3)  владеть навыками формирования организационно-управленческих решений в 

системе государственной молодёжной политики,  

4) понимать основы знаний о механизмах и направлениях государственной 

молодёжной политики;  

5) использовать навыки разработки проектов и программ в сфере 

государственной молодёжной политики.  

 

The purpose of the course "Youth politics": to form students' holistic view of the state 

youth policy in the context of current trends in the socio-economic and socio-cultural 

development of the country, to give an idea about the features of realization of the state youth 

policy. 

Course content: youth as an object of study; youth policy during the years of 

Independence (historical aspect); international experience in the implementation of youth 

policy; bases of the state youth policy: general provisions, principles and concepts, mechanisms 

and implementation of the technology; regulatory support of the state youth policy in the 
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Republic of Kazakhstan; ideological challenges in today's society; issues of socialization of 

young people; training in the field of youth policy projects; realization of the state youth policy 

in the Republic of Kazakhstan and the region. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to apply in practice theoretical knowledge on the state youth policy;  

2) it is reasoned to defend the point of view; 

3) to possess skills of formation of organizational and administrative decisions in 

system of the state youth policy,  

4) understand the basics of knowledge about the mechanisms and directions of the 

state youth policy;  

5) to use skills of development of projects and programs in the sphere of the state 

youth policy.. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Философия,  

Философия,  

Philosophy,  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Ұлттық дәстүрлер Медиапедагогика Өлкетану 

Национальные традиции Медиапедагогика Краеведение 

National traditions Mediapedagogy Regionalstudies 

 

 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін 

қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся 

с основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 
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жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6)планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7)генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic 

science, applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a 

holistic view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the 

organization of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Басқару психологиясы, Кәсіпкерлік қызметтің психологиясы.   

Психология управления, Психология предпринимательской деятельности. 

Psychology of management, Psychology of entrepreneurial activity.  

 

 

Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

«Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» пәні – жастардың білім алу 

үдерісіндегі өзінің мүмкін болатын салдары бойынша ұзақ мерзімді, стратегиялық және 

ең тиімді сыбайлас жемқорлыққа карсы бағыт.  

Мақсаты: «Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» оқу пәнінің негізгі мақсаты 

– сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша және осы негізде аталған құбылысқа 
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қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру. 

Куртың мазмұны: «Жемқорлық» түсінігінің теориялық-әдістемелік негіздері. 

Қазіргі мемлекеттердегі сыбайлас жемқорлықтың тасымалдануы. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл жағдайлары ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптастыру. 

Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. 

Сыбайлас жемқорлықтың мінез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктері. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуының этникалық ерекшеліктері. 

ҚР-ғы ұлттық қауіпсіздіктің факторы ретінде сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті 

қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін құқықтық жауапкершілік. Діни 

ережелер мен құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің 

қағидаты ретінде. Әр түрлі аймақтардағы сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін моральдық-

этикалық жауапкершілік. Шенеунік институтының қалыптасуы және әлеуметтік құбылыс 

ретінде сыбайлас жемқорлықтың көрініс беруі мен таралуы үшін жағдайлардың жасалуы. 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша халықаралық тәжірибе: құқықтық аспект. ҚР-ғы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық және ұйымдастырулық негіздері. 

Сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасының әлеуметтік-мемлекеттік 

әрекетсіздігінің көрінісі мен қауіпсіздігіне қатер ретінде.   

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негізгі анықтамаларын, 

халықаралық және ұлттық заңнаманы қолдануға;,  

2) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды реттейтін дағдыларды көрсету,  

3) түрлі әлеуметтік топтарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастырудың негізгі тәсілдерін пайдалану,  

4) әр түрлі салалардағы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін 

жауапкершілік шараларын түсіну, 

5) алынған білімді талдауда, қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін 

қалыптастыру жөніндегі мемлекеттік басқару органдарының қызметінде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы құқықтық және әлеуметтік қарсы іс-қимыл және оған әлеуметтік 

құбылыс ретінде қарсы күрес бөлігінде пайдалану. 

 

Дисциплина «Основы антикоррупционной культуры» изучаетcя студентами в 

целях формирования антикоррупционной культуры, выработке знаний, умений и навыков 

в области противодействия коррупции. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, 

осуществляемой субъектами противодействия коррупции по сохранению и укреплению в 

обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой 

терпимости к явлению  коррупции в студенческой среде. 

Содержание курса: Курс «Основы антикоррупционной культуры» направлен на 

изучение понятия антикоррупционной культуры, механизмов совершенствования 

социально-экономических отношений, как условий для формирования 

антикоррупционной культуры,  правового противодействия развитию коррупции в 

Республике Казахстан; изучение реформ государственного управления, направленные на 

противодействие коррупции,  изучение особенностей формирования антикоррупционной 

культуры в различных социальных группах, особенности морально-этической 

ответственности за коррупционные деяния в различных сферах, религиозных норм и 

ценностей, как принципов антикоррупционной культуры общества, психологические 

особенности природы коррупционного поведения.   

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) применять  основные определения антикоррупционной культуры, 

международное и национальное законодательство,  

2) демонстрировать навыки регулирующего противодействия коррупции,  

3) использовать основные подходы к формированию антикоррупционной 

культуры в различных социальных группах,  

4) понимать меры ответственности за коррупционные правонарушения в 

различных сферах, 

5) использовать полученные знания в анализе, в деятельности органов 
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государственного управления по формированию антикоррупционной 

культуры общества в части правового и социального противодействия 

коррупции и борьбе с ней как с социальным явлением.  

 

The discipline " Bases of anticorruption culture" is studied by students in order to 

create an anti-corruption culture, the development of knowledge and skills in the field of 

combating corruption. 

Purpose: creation of knowledge and skills in the field of the activities carried out anti-

corruption entities to preserve and strengthen the social value system that reflects intolerance of 

corruption, creating zero tolerance for corruption phenomenon among students. 

Course content: The course " Bases of anticorruption culture" is aimed at studying the 

concept of an anti-corruption culture and mechanisms to improve the socio-economic relations, 

as the conditions for the formation of an anti-corruption culture, counter pravovovogo 

korrruptsii development in the Republic of Kazakhstan; study public administration reforms 

aimed at fighting corruption, the study of peculiarities of forming an anti-corruption culture in 

different social groups, especially the moral and ethical responsibility for acts of corruption in 

various fields, religious norms and values such as the principles of anti-corruption culture in the 

society, the nature of the psychological characteristics of corrupt behavior. 

As a result of the discipline the student will: 

1) apply the basic definitions of anti-corruption culture, international and national 

legislation,  

2) demonstrate regulatory anti-corruption skills,  

3) use the main approaches to the formation of anti-corruption culture in different 

social groups,  

4) understand the measures of responsibility for corruption offenses in various fields, 

5) to use the gained knowledge in the analysis, in activity of public administration 

bodies on formation of anti-corruption culture of society regarding legal and social 

counteraction of corruption and fight against it as a social phenomenon. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  

Құқық негіздері, Қазақстан тарихы. 

Основы права, История Казахстана 

Basics of Law, History of Kazakhstan 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Жастар саясаты Ұлттық дәстүрлер 

Молодежная политика Национальные традиции 

Youth politics National traditions 

 

 

Мамандыққа кіріспе 

Введение в специальность 

Introduction to speciality  

«Мамандыққа кіріспе» пәні  педагогикалық мамандықтардың барлық 

студенттеріне жүргізіледі. 

Мақсаты: студенттерде дамуында ауытқушылығы бар балалардың әр түрлі 

топтары туралы түсінігін қалыптастыру, дефектология дамуының қазіргі заманғы 

мәселелері мен тенденцияларымен таныстыру. Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді 

қосады: дамуында ауытқушылығы бар балалардың оқыту және тәрбиелеу мәселелері 

туралы зерттеудің пайда болуын, қалыптасуын және дамуын тарихи шолу, осындай 

балаларға көмек көрсету қалпы және осы жолдағы ізденістер, қателіктер, жаңашылдық. 

Л.С.Выготскийдің дефектологияға қосқан үлесі. Қалыпты және патология жағдайында 

баланың психофизикалық дамуының негізгі заңдылықтары.  

Даму бұзылысының түрлері, олардың себептері және механизмдері.  

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) базалық кешенді білімді, дефектологияның категориялық және ұғымдық 

аппаратын білу,   

2) ғылым ретінде Дефектология көздері туралы ақпаратты басқару; 
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3) ұғымдық-категориялық құрылымдарды талдай білу, дәлелдей білу және 

қолдану,   

4) дамуында ауытқулары бар балалардың түрлі топтарын анықтау; 

5) бұзылу түріне байланысты түзету жұмысының негізгі мазмұны мен 

бағыттарының кең спектрін меңгеру. 

 

Дисциплину «Введение в специальность» изучают все студенты данной 

специальности. 

Цель: сформировать у студентов представления о различных группах детей с 

отклонениями в развитии; познакомить с современными проблемами и тенденциями 

развития дефектологии.  

Содержание дисциплина включает в себя изучение следующих разделов: 

ретроспективный исторический обзор зарождения, становления и развития учения о 

проблемах обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии, состояние помощи 

этим детям, поиски, ошибки и открытия на этом пути. Оценка современных проблем 

дефектологии. Предмет и задачи курса дефектологии. Основные понятия дефектологии. 

Исторический обзор зарождения, становления, развития учения о проблемах обучения и 

воспитания детей с отклонениями в развитии.  

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) знать базовые комплексные знания, категориальный и понятийный 

аппарат дефектологии,   

2) управлять информацией об  источниках дефектологии как науки; 

3) уметь анализироваьть, аргументировать  и оперировать понятийно-

категориальным строем,   

4) определять различные группы детей с отклонениями в развитии; 

5) владеть широким спектром определений основного содержания и 

направлений коррекционной работы в зависимости от вида нарушений. 

 

Discipline "Introduction to speciality", all students learn the profession. 

Objective: To form students' understanding of the different groups of children with 

developmental disabilities; introduce contemporary issues and trends in the development of 

defectology. The content of the discipline includes the study of the following topics: a 

retrospective review of the historical origin, formation and development of the study of the 

problems of training and education of children with developmental disabilities, the state 

assistance to these children, the search for errors and discoveries along the way. Assessment of 

current problems of defectology. The object and purpose of the course defectology. Concepts 

defectology. Historical overview of origin, formation, development of teaching about the 

problems of training and education of children with developmental disabilities. 

As a result of the discipline the student will: 

1) to know the basic complex knowledge, categorical and conceptual apparatus of 

defectology,   

2) manage information about the sources of defectology as a science; 

3) be able to analyze, argue and operate the conceptual-categorical system,   

4) identify different groups of children with developmental disabilities; 

5) possess a wide range of definitions of the main content and directions of 

correctional work, depending on the type of violations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites 

Мүмкіндігі шектеулі балалар дамуының клиникалық ерекшеліктері 

Клинические особенности развития детей с ограниченными возможностями  

Clinical features of children with disabilities 

Постреквизиттер / Постреквизиты / post-requisites 

Мектепке дейінгі арнайы педагогика, Арнайы мектептегі тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі 

Специальная дошкольная педагогика.  Теория и методика воспитательной 

работы в специальной школе 

Special preschool pedagogy. Theory and methods of educational work in special 

school 
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Дефектология негіздері 

Основы дефектологии 

Fundamentals of defectology 

«Дефектология негіздері» пәні  арнайы педагогика пәндерге жатады, оны 

дефектология ғылыми мен тәжирибесінін түрлі салаларында мамандырылатын 

студенттер зерттейді.  

Мақсаты:студенттерде дамуында ауытқушылығы бар балалардың әр түрлі 

топтары туралы түсінігін қалыптастыру, дефектология дамуының қазіргі заманғы 

мәселелері мен тенденцияларымен таныстыру.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: дамуында ауытқушылығы бар 

балалардың оқыту және тәрбиелеу мәселелері туралы зерттеудің пайда болуын, 

қалыптасуын және дамуын тарихи шолу, осындай балаларға көмек көрсету қалпы және 

осы жолдағы ізденістер, қателіктер, жаңашылдық. Л.С.Выготскийдің дефектологияға 

қосқан үлесі. Қалыпты және патология жағдайында баланың психофизикалық дамуының 

негізгі заңдылықтары. Даму бұзылысының түрлері, олардың себептері және 

механизмдері.  

Даму бұзылысының түрлері, олардың себептері және механизмдері.  

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) базалық кешенді білімді, дефектологияның категориялық және ұғымдық 

аппаратын білу,   

2) ғылым ретінде Дефектология көздері туралы ақпаратты басқару; 

3) ұғымдық-категориялық құрылымдарды талдай білу, дәлелдей білу және 

қолдану,   

4) дамуында ауытқулары бар балалардың түрлі топтарын анықтау; 

5) бұзылу түріне байланысты түзету жұмысының негізгі мазмұны мен 

бағыттарының кең спектрін меңгеру. 

 

Дисциплина «Основы дефектологии» относится к дисциплинам специальной 

педагогики ее изучают  студенты специализирующиеся в области дефектологической 

науки и практики. 

Цель: сформировать у студентов представления о различных группах детей с 

отклонениями в развитии; познакомить с современными проблемами и тенденциями 

развития дефектологии.  

Содержание дисциплина включает в себя изучение следующих разделов: 

ретроспективный исторический обзор зарождения, становления и развития учения о 

проблемах обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии, состояние помощи 

этим детям, поиски, ошибки и открытия на этом пути. Оценка современных проблем 

дефектологии. Предмет и задачи курса дефектологии. Основные понятия дефектологии. 

Исторический обзор зарождения, становления, развития учения о проблемах обучения и 

воспитания детей с отклонениями в развитии.  

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) знать базовые комплексные знания, категориальный и понятийный аппарат 

дефектологии,   

2) управлять информацией об  источниках дефектологии как науки; 

3) анализировать, аргументировать  и оперировать понятийно-

категориальным строем,   

4) определять различные группы детей с отклонениями в развитии; 

5) владеть широким спектром определений основного содержания и 

направлений коррекционной работы в зависимости от вида нарушений. 

 

The discipline of " Fundamentals of defectology" refers to the discipline of special 

education students studying its specializing in speech pathology science and practice. 

The contents the discipline includes studying of the following sections: the 

retrospective historical review of origin, formation and development of the doctrine about 

problems of training and education of children with deviations in development, a condition of 

the help to these children, searches, mistakes and opening on this way. Assessment of modern 

problems of speech correction.Subject and problems of a speech correction course.Basic 
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concepts of speech correction.The historical review of origin, formation, development of the 

doctrine about problems of training and education of children with deviations in development. 

As a result of the discipline the student will: 

1) to know the basic complex knowledge, categorical and conceptual apparatus of 

defectology,   

2) manage information about the sources of defectology as a science; 

3) be able to analyze, argue and operate the conceptual-categorical system,   

4) identify different groups of children with developmental disabilities; 

5) possess a wide range of definitions of the main content and directions of 

correctional work, depending on the type of violations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мүмкіндігішектеулібалалардамуыныңклиникалықерекшеліктері 

Клинические особенности развития детей с ограниченными возможностями 

Clinical features of development of children with limited opportunities 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мектепке дейінгі арнайы педагогика, Арнайы мектептегі тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі 

Специальная дошкольная педагогика, Теория и методика воспитательной 

работы в специальной школе 

Special pre-school pedagogy, The theory and a technique of educational work at 

special school. 

 

 

Невропатология негіздері 

Основы невропатологии 

Principles of neuropathology 

«Невропатология негіздері»пәні  медициналық пәндерге жатады, оны 

дефектология ғылыми мен тәжирибесінін түрлі салаларында мамандырылатын 

студенттер зерттейді.  

Мақсаты – жүйке жүйесінің функционалды  құрылымы және негізгі 

принциптерін оқу, перифериялық және орталық жүйке жүйесінің түсінігі. Пәннің негізгі 

түсініктері бойынша негізгі білімдерін меңгеру. Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді 

қосады: Ми құрылымы және функциясы. Бас миы: құрылу принциптері, 

функциясы.Жүйке жүйесінің аурулары. Негізгі неврологиялық синдромдар. Сөйлеу, 

қозғалыс қимыл синдромдары. Сезім мүшелерінің бұзылыстары. Жүйке жүйесі бұзылған 

балаларға емдеу-профилактикалық көмекті ұйымдастыру.  

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) мүмкіндіктері шектеулі балалардың клиникалық даму ерекшеліктері 

механизмі мен заңдылықтары туралы ғылыми түсініктерді пайдалану,  

2) невропатологияның ұғымдық-категориялық және ұғымдық аппаратын талдау, 

дәлелдеу және операция жасау; 

3) ғылымның ұғымдық-категориялық құрылымын Құзыретті меңгеру және 

қолдану дағдыларын көрсету,  

4) диагностикалық материалды өз бетінше іздестіруді және жүргізуді жүзеге 

асыру,  

5) балалардың психофизикалық дамуындағы проблемаларды алдын алу, 

диагностикалау, ерте анықтау бойынша жұмысты құру; 

6) нейро ауытқулар симптомдары мен синдромдарын тану. 

 

Дисциплина «Основы невропатологии» относится к медицинским дисциплинам 

ее изучают студенты специализирующиеся в области дефектологической науки и 

практики. 

Цель – изучение основных принципов  строения и функционирования нервной 

системы, понятия о центральной и периферической частях нервной системы. Овладение 

базовыми знаниями по основным  понятиям  дисциплины. 

 Содержание курса включает  следующие разделы: спинной мозг – строение и 

функции; головной мозг: принцип строения, функции отдельных отделов; болезни 
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нервной системы; основные неврологические синдромы; синдромы двигательных 

нарушений, речи; синдромы чувствительных нарушений, слуха, речи; организация 

лечебно-профилактической помощи детям с отклонениями в нервной системе. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) использовать  научные представления о механизмах и закономерностях 

клинических особенностей развития  детей с ограниченными возможностями,  

2) анализироваьть, аргументировать  и оперировать понятийно-

категориальным и понятийным аппаратом  невропатологии; 

3) демонстрировать навыки компетентного владения и оперирования 

понятийно-категориальным строем науки,  

4) осуществлять самостоятельный поиск и проведение диагностического 

материала,  

5)  выстраивать работу по профилактике, диагностике, раннем выявлении 

проблем в психофизическом развитии детей; 

6) выявлять распознавания симптомов и синдромов нейроотклонений. 

 

The goal - an aim is the studying of the basic principles of a structure and functioning 

of nervous system, concept about the central and peripheral parts of nervous system. Mastering 

basic knowledge on the basic concepts of discipline.  

The maintenance of a course includes the following sections: a spinal cord – a 

structure and functions; brain: principle of a structure, function of separate departments; 

diseases of nervous system; main neurologic syndromes; syndromes of motive violations, 

speeches; syndromes of sensitive violations, hearing, speech; the organization of the treatment-

and-prophylactic help to children with deviations in nervous system. 

As a result of the discipline the student will: 

1) to use scientific ideas about mechanisms and regularities of clinical features of 

development of children with disabilities,  

2) analyze, argue and operate the conceptual-categorical and conceptual apparatus of 

neuropathology; 

3) demonstrate the skills of competent possession and operation of the conceptual and 

categorical system of science,  

4) to carry out independent search and carrying out diagnostic material,  

5) to build work on prevention, diagnosis, early detection of problems in the 

psychophysical development of children; 

6) detect recognition of symptoms and syndromes of neuro deviations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жасерекшелігі физиология және мектеп гигенасы 

Возрастная физиология и школьная гигиена  

Age physiology and school hygiene 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrequisites 

Есту, сөйлеу және көру мүшелерінің патологиясы және анатомиясы, 

психопатология 

Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения, 

психопатология 

Anatomy, physiology and pathology of hearing, speech and vision, psychopathology 

 

 

Мүмкіндігі шектеулі адамдардың әлеуметтік бейімделуін оңалту бойынша 

жұмысты ұйымдастыру 

Организация работы по реабилитации социальной адаптации лиц с ОВ 

Organization works for rehabilitation of social adaptation of persons with limited 

possibilities 

Мақсаты: психологиялық бейімделу заңдылықтары туралы маңызды 

тұжырымдаманы қосатын психологиялық білім жүйесін қалыптастыру; әлеуметтік-

психологиялық және әлеуметтік-мәдениеттік оңалтудың негізгі түсінік жүйесін 

қалыптастыру, МШ тұлғаларды әлеуметтендіру, оңалту және кәсіптік бейімделу 

мәселелерімен тансытру, МШ балалардың бейімделу және оңалту бойынша 
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бағдарламаларлы құрастырудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. Пәннің мазмұны 

өзіне келесі бөлімдерді қосады: Бейімделу, әлеуметтік бейімделу, әлеуметтену, оңалту 

түсініктері. Бейімделу факторы, бейімделу деңгейі, оңалту принциптері. Мүмкіндіші 

шектеулі түсінігі, типологиясы және психологиялық ерекшеліктер. Және әлеуметтік 

психологиялық бейімделу жұмысын ұйымдастыру. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) психологиялық бейімделу заңдылықтары туралы қалыптасқан фактілерді 

қамтитын психологиялық білім жүйесін сипаттау; 

2) ОВ тұлғалардың әлеуметтенуінің, оңалтуының және кәсіптік бағдарлануының 

негізгі аспектілерін пайдалану; 

3) МШ балаларды бейімдеу және оңалту бойынша бағдарлама жасау 

дағдыларын көрсету,  

4) нақты мақсаттар қоюға, нақты практикалық нәтижелерге қол жеткізуге;, 

5) кәсіби қызметте туындайтын проблемаларды анықтау. 

 

Цель: 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 профориентации лиц с ОВ; сформировать практические навыки составления 

программы по адаптации и реабилитации детей с ОВ.   

Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: 

Понятие адаптации, социальной адаптации, социализации, реабилитации. Факторы 

адаптации, уровни адаптации, принципы реабилитации. Понятие ОВ, типология и 

психологические особенности детей с ОВ, особенности организации работы по 

реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВ 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) описывать систему психологических знаний, включающую фундаментальные 

концепции, устоявшиеся факты о закономерностях  психологической адаптации; 

2)  использовать  основные аспекты социализации, реабилитации и 

профориентации лиц с ОВ; 

3) демонстрировать навыки составления программы по адаптации и 

реабилитации детей с ОВ,  

4) ставить конкретные цели, достигать в соответствии с целью конкретные 

практические результаты, 

5) выявлять возникающие в профессиональной деятельности проблемы. 

 

An aim is to create the system of psychological knowledge including fundamental 

concepts, the settled facts of regularities of psychological adaptation; to create system of the 

basic concepts of social and psychological and sociocultural rehabilitation, to acquaint with 

problems of socialization, rehabilitation and career guidance of persons with LC; to create 

practical skills of drawing up the program for adaptation and rehabilitation of children with LC. 

The content of discipline includes studying of the following sections: Concept of adaptation, 

social adaptation, socialization, rehabilitation. Adaptation factors, adaptation levels, principles 

of rehabilitation. Concept of LC, typology and psychological features of children with LC, 

features of the organization of work on rehabilitation and social adaptation of persons with LC 

As a result of the discipline the student will: 

1) describe the system of psychological knowledge, including fundamental concepts, 

established facts about the laws of psychological adaptation; 

2) use the main aspects of socialization, rehabilitation and career guidance of persons 

with DISABILITIES; 

3) demonstrate skills in programming adaptation and rehabilitation of children with 

DISABILITIES,  

4) set specific goals, achieve specific practical results in accordance with the goal, 

5) identify emerging in professional activities problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

арнайы психологоия, психопатология. 
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специальная психология, психопатология 

special psychology, psychopathology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, танымдық іс-әрекет  коррекциясы. 

Педагогическая практика, коррекция познавательной деятельности 

Pedagogical practice, correction of cognitive activity. 

 

 

Психопатология 

Психопатология 

Psychopathology 

«Психопатология» пәні  клиникалық пәндерге жатады, оны дефектология 

ғылыми мен тәжирибесінін түрлі салаларында мамандырылатын студенттер зерттейді.  

Мақсаты – дефектолог студенттерде психикалық дезадаптацияның және шектес 

қалыптардың клиникалық нұсқаларының негізгі формалары туралы жүйелі ұғымды 

құрастыру, әр түрлі симптомдар, синдромдар, патологиялық қалыптар және аурулардың 

даму механизмдері туралы түсінікті қалыптастыру. Студенттерді психопатологиялық 

зерттеу әдістемесінің сұрақтарымен, оны жүргізудің негізгі тәсілдерімен және 

патопсихологиялық семиотикамен таныстыру. Пәннің мазмұны өзіне психопатологияның 

даму тарихын, Отандық балалар психиатрия тарихын, психикалық бұзылыстардың 

этиологиясы мен патогенезін, психикалық науқас балаларды тексеру ерекшеліктерін 

қосады. Психикалық ауру балаларды тексеру әдістері.   

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) психопатологиялық ғылымның ұғымдық-категориялық және ұғымдық 

аппаратын талдау, дәлелдеу және қолдану,  

2) диагностикалық материалды өз бетінше іздестіруді және жүргізуді жүзеге 

асыру; 

3) психикалық ауытқулардың белгілері мен синдромдарын тану тәсілдерін 

меңгеру, 

4) нақты мақсаттар қоюға, нақты практикалық нәтижелерге қол жеткізуге;, 

5) кәсіби қызметте туындайтын проблемаларды анықтау.  

 

«Психопатология» относится к клиническим дисциплинам ее изучают  студенты 

специализирующиеся в области дефектологической науки и практики. 

Цель–создание системного представления о базовых формах психической 

дезадаптации и клинических вариантов пограничных состояний  и формирование у 

студентов-дефектологов представления о механизмах развития различных симптомов, 

синдромов, патологических состояний и заболеваний. Ознакомить студентов с вопросами 

методологии психопатологического исследования, основными приемами его проведения 

и патопсихологической семиотикой.  

Содержание курса включает в себя историю развития психопатологии, историю 

отечественной детской психиатрии, этиологию и патогенез психических расстройств, 

особенности обследования психически больных детей. Методы обследования психически 

больных детей. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) анализироваьть, аргументировать  и оперировать понятийно-категориальным 

и понятийным аппаратом  психопатологической науки,  

2) осуществлять самостоятельный поиск и проведение диагностического 

материала; 

3) владеть способами распознавания симптомов и синдромов психических 

отклонений, 

4) ставить конкретные цели, достигать в соответствии с целью конкретные 

практические результаты, 

5) выявлять возникающие в профессиональной деятельности проблемы. 

 

The goal - the creation of a systematic presentation of the basic forms of psychological 

maladjustment and clinical variants of the border states and formation of students' defectologists 
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understanding of the mechanisms of various symptoms, syndromes, pathological conditions and 

diseases. To familiarize students with the issues of methodology of psychopathological studies, 

the basic techniques of the meeting and pathopsychological semiotics. 

Course content includes the history of psychopathology, the history of national child 

psychiatry, etiology and pathogenesis of mental disorders, particularly examination of mentally 

ill children. Methods of examination of mentally ill children. 

As a result of the discipline the student will: 

1) analyze, argue and operate the conceptual-categorical and conceptual apparatus of 

psychopathological science,  

2) to carry out independent search and carrying out diagnostic material; 

3) to possess methods of recognition of symptoms and syndromes of mental 

deviations, 

4) set specific goals, achieve specific practical results in accordance with the goal, 

5) identify emerging in professional activities problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мүмкіндігішектеулібалалардамуыныңклиникалықерекшеліктері 

Клинические особенности развития детей с ограниченными возможностями 

Clinical features of development of children with limited opportunities 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Арнайы мектепке дейінгі педагогика, МШ балаларды оқыту әдістемесі 

Специальная дошкольная педагогика, Специальные методики обучения детей с 

ОВ 

Special preschool pedagogics, Тeaching methodology of children with LC. 

 

 

Ауыр дефектілері бар балаларды дамыту 

Развитие детей со сложными дефектами  

The development of children with complex defects 

«Күрделі кемістігі бар балалардың дамуы» пәні  педагогикалық пәндерге 

жатады, оны дефектология ғылыми мен тәжирибесінін түрлі салаларында 

мамандырылатын студенттер зерттейді. 

Мақсаты: студенттерді дамуында күрделі кемістігі бар балалардың кемістік 

құрылымын зерттеудің әдістемесі мен тәжірибесімен таныстыру және арнайы түзету 

білім беру мекемелері жағдайында түзету-педагогикалық жұмыс жүйесінде оларға көмек 

көрсету. Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді өзіне қосады: Баланың психологиялық 

дамуы. Күрделі ақау. Тіл табулар күрделі ақаудың түсінушілігіне. Баланың дамуының 

психологиялық қағидалары күрделі ақаумен. Психологиялық профиль. Баланың 

қызметінің өзгешеліктері күрделі ақаумен. Баланың дамуының әлеуметтік жағдайының 

өзгешеліктері күрделі ақаумен.  

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) дамуында кешенді бұзылулары бар балаларды оқыту мен тәрбиелеудің 

теориялық-әдіснамалық негіздері туралы ақпаратты басқару;  

2) дамуында кешенді бұзылулары бар балаларға педагогикалық көмекті 

ұйымдастырудың заманауи тәсілдерін меңгеру; 

3) әдіснамалық, теориялық, әдістемелік аспектілерді білу негізінде дамудың 

кешенді бұзылуының құрылымында бағдарлануы;  

4) кешенді даму бұзылыстары бар балалармен түзету-педагогикалық жұмысты 

ұйымдастыру және жүргізу;  

5) әрбір нақты жағдай үшін түзету-педагогикалық жұмыстың құрылымын 

анықтау;  

6) дамуында күрделі кемістігі бар балаларды тәрбиелеу мен оқытуға көмек 

көрсету мәселелері бойынша ата-аналарға кеңес беру қабілетін көрсету; 

7) оқыту мен тәрбиелеудің жеке түзету бағдарламаларын жобалау; 

коммуникативтік дағдыларды дамыту бойынша логопедиялық жұмыстың арнайы 

тәсілдерін меңгеру дағдыларын көрсету.  
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«Развитие детей со сложными дефектами» относится к клиническим 

дисциплинам, ее изучают  студенты, специализирующиеся в области дефектологической 

науки и практики. 

Цель - ознакомление студентов с методологией и практикой изучения 

структуры дефекта детей с комплексными нарушениями в развитии и оказание помощи 

в системе коррекционно-педагогической работы с ними в условиях специальных 

коррекционных образовательных учреждений. 

Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: 

изучение психологического развития ребенка со сложным дефектом. В курсе 

расскрываются подходы к пониманию сложных дефектов. психологические теории 

развития ребенка со сложным дефектом, психологический профиль, особенности 

деятельности ребенка со сложным дефектом, особенности социальной ситуации развития 

ребенка со сложным дефектом.  

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) управлять информацией о теоретико-методологических основах 

обучения и воспитания детей с комплексными нарушениями развития;   

2) владеть современными подходами к организации педагогической по-

мощи детям с комплексными нарушениями развития;  

3) на основе знания методологических, теоретических,  методических 

аспектов, ориентироваться в структуре комплексного нарушения развития;  

4) организовывать и проводить коррекционно-педагогическую работу с 

детьми, имеющими комплексные нарушения развития;  

5) определять структуру коррекционно-педагогической работы для 

каждого конкретного случая;  

6) проявлять способность к консультированию родителей по вопросам 

оказания помощи в воспитании и обучении детей со сложными нарушениями разви-

тия; 

7) демогстрировать навыки проектирования индивидуальных 

коррекционных программ обучения и воспитания;  владения специфическими 

приемами логопедической работы по развитию коммуникативных навыков. 

 

«The development of children with complex defects» refers to clinical disciplines, its 

students learn, specializing in the field of speech pathology science and practice. 

The goal - to familiarize students with the methodology and practice of studying the 

structure of the defect komp¬leksnymi children with developmental disabilities and to assist in 

the correctional and pedagogical work with them in a correctional educational 

uchrezhdeniy.Soderzhanie spetsi¬alnyh discipline includes the study of the following topics: the 

study of the psychological development of a child with a complex defect. The course opens up 

approaches to understanding complex defects. psychological theories of child development with 

a complex defect, psychological profile, especially the activities of the child with a complex 

defect, features of the social situation of the child with a complex defect. 

As a result of the discipline the student will: 

1) manage information on the theoretical and methodological foundations of training 

and education of children with complex developmental disorders;  

2) possess modern approaches to the organization of pedagogical assistance to 

children with complex developmental disorders; 

3) on the basis of knowledge of methodological, theoretical, methodical aspects, to be 

guided in structure of complex violation of development;  

4) organize and carry out correctional and pedagogical work with children with 

complex developmental disorders;  

5) determine the structure of correctional and pedagogical work for each case;  

6) demonstrate the ability to advise parents on how to assist in the upbringing and 

education of children with complex developmental disabilities; 

7) demonstrate the skills of designing individual correctional programs of training and 

education; possession of specific methods of speech therapy for the  
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Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Педагогика, Арнайы психология, Мүмкіншілігі шектеулі балалардың 

дамуындағы клиникалық ерекшеліктері 

Педагогика, Специальная психология, Клинические особенности развития детей 

с ОВ  

Pedagogics, Special psychology, Clinical features of development of children with LC 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Pedagogical practice. 

 

 

Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің патологиясы және физиология, анатомиясы 

Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Anatomy, physiology and pathology of hearing, speech and vision 

Мақсаты: адамның мүшелері мен жүйесінің морфо-функционалдық сипатының 

ерекшеліктері туралы толық түсінігін қалыптастыру, есту, сөйлеу және көру мүшелерінің 

патологиясымен таныстыру. Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

Физиология негіздері, көру, сөйлеу және есту мүшелерінің анатомиялық құрылымы. 

Анатомиялық құрылымдардың бұзылуы, Көру, есту және сөйлеу мүшелерінің 

патологиясы. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) ағзалар мен жүйелердің морфофункционалды сипаттамасының ерекше 

ерекшеліктерін анықтау;  

2) адам физиологиясы мен жас ерекшелік физиологиясының заманауи 

мәселелерін, есту, сөйлеу және көру мүшелерінің анатомиясының, физиологиясы мен 

патологиясының спецификалық ерекшеліктерін көрсету. ; 

3) тәжірибені түсіндіру және дұрыс көрсету, алынған нәтижелерді дұрыс 

бағалау;  

4) зертханалық жұмыстар бойынша қорытындыларды өз бетінше тұжырымдау 

дағдыларын көрсету;  

5) ішкі және пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру;  

6) зертханалық жабдықтарды пайдалану, эксперименттік зерттеулердің негізгі 

әдістерін пайдалану дағдыларын ұйымдастыру. 

 

Цель: сформировать целостное представление об особенностях морфо-

функциональной характеристики органов и систем человека; познакомить с патологиями 

органов слуха, речи и зрения.  

Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: 

Основы физиологии, антомическое строение органов слуха, речи и зрения. Нарушения 

анатомического строения, физиологического функционирования, патология органов 

слуха, зрения и речи. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1)  определять   специфические особенности морфо-функциональной 

характеристики органов и систем;  

2) представлять современные проблемы физиологии человека и возрастной 

физиологии, специфические особенности  анатомии, физиологии и патологии органов 

слуха, речи и зрения; 

3) интерпретировать и правильно демонстрировать опыты, правильно оценивать 

полученные результаты;  

4) демонстрировать навыки самостоятельной формулировки выводов по 

лабораторным работам;  

5) осуществлять внутри- и межпредметные связи;  

6) организовывать  навыки использования лабораторного оборудования,  

использования основных методов экспериментальных исследований. 
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An aim is to create complete idea of features of the morpho-functional characteristic 

of bodies and systems of the person; to acquaint with pathologies of organs of hearing, the 

speech and sight. The content of discipline includes studying of the following sections: 

Fundamentals of physiology, anatomic structure of organs of hearing, speech and sight. 

Violations of an anatomic structure, physiological functioning, pathology of organs of hearing, 

sight and speech. 

As a result of the discipline the student will: 

1) to determine the specific features of the morphofunctional characteristics of organs 

and systems;  

2) to present modern problems of human physiology and age physiology, specific 

features of anatomy, physiology and pathology of hearing, speech and vision; 

3) to interpret and demonstrate the experiments correctly, to evaluate the results 

correctly;  

4) demonstrate skills of independent formulation of conclusions on laboratory work;  

5) to carry out intra-and inter-subject communications;  

6) organize skills use of laboratory equipment, use basic methods experimental 

research. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 
Жасерекшелік анатомиясы, физиология және мектеп гигиенасы.  

Возрастная анатомия, физилогия и школьнаягигиена 

Аge anatomy, physiology and school hygiene  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post -requisites 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы 

Психолого-педагогическая диагностика детей с ОВ 

Psychological and pedagogical diagnosis of children with limited possibilities 

 

 

Мүмкіндігі шектеулі балалар дамуының клиникалық ерекшеліктері 

Клинические особенности развития детей с ограниченными возможностями 

Clinical features of development of children with limited opportunities 

«Мүмкіндігішектеулібалалардамуыныңклиникалықерекшеліктері» пәні  

медициналық пәндерге жатады, оны дефектология ғылыми мен тәжирибесінін түрлі 

салаларында мамандырылатын студенттер зерттейді.  

Мақсаты – дефектолог студенттерді интеллектуалды бұзылыстардың 

клиникасымен таныстыру.  

Пән мазмұны келесі бөлімдердің оқытылуын қосады: психопатология және 

дефектология, олардың медико-биологиялық кешенмен байланысы. Акыл-ой кемістігінің 

әр түрлі формаларының патогенезі және этиологиясы. «Ақыл-ой кемістігі» айқын 

интеллектуалды бұзылыстың ерекше түрі ретінде. Ақыл-ой кемістігінің динамикасы және 

дифференциалды диагностикасы.  Интеллектуалды бұзылыстардың клиникасы негізінде 

моногенді және хромосомды бұзылыстары. Дамып жатқан ұрыққа экзогенді 

факторлардың әсері. Психикалық дамуының тежелуінің пери және постнаталды 

зияндығы. Пайда болу себептері және ерекшеліктер сипаттамасы. Динамика және 

дифференциалды диагностика. Дамудың барлық кезеңдерінде емдік және педагогикалық 

шаралар.   

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) мүмкіндігі шектеулі балалардың клиникалық даму заңдылықтары мен 

механизмдерін анықтау,  

2) Невропатология ұғымдық аппаратын талдау, дәлелдеу және операция жасау; 

3) ғылымның ұғымдық-категориялық құрылымын меңгеру және қолдану,  

4) диагностикалық материалды өз бетінше іздестіруді және жүргізуді жүзеге 

асыру,   

5) балалардың психофизикалық дамуындағы проблемаларды алдын алу, 

диагностикалау, ерте анықтау бойынша жұмысты жобалау; 

6) нейро ауытқулардың симптомдары мен синдромдарын қарастыру. 
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Дисциплина «Клинические особенности развития детей с ограниченными 

возможностями» относится к медицинским дисциплинам ее изучают  студенты 

специализирующиеся в области дефектологической науки и практики. 

Цель – ознакомление студентов-дефектологов с клиникой интеллектуальных 

нарушений как наукой.  

Содержание курса включает изучение следующих разделов: Психопатология и 

дефектология, их связь в медико-биологическом комплексе. Этиология  и  патогенез  

различных форм умственной  отсталости. « Умственная   отсталость»  как  особый вид  

выраженого интеллектуального нарушения».  Динамика и дифференциальная 

диагностика умственной отсталости. Моногенные и хросомные расстройства в основе 

клиники интеллектуальных нарушений. Влияние экзогенных факторов на развивающийся 

плод. Пери и постнатальные вредности ЗПР. Причины возникновения и характеристика 

особенностей. Динамика  и дифференциальная  диагностика. Лечебные и педагогические 

мероприятия на всех этапах развития. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) выявлять   механизмы и закономерности клинических особенностей развития  

детей с ограниченными возможностями,  

2) анализировать, аргументировать  и оперировать понятийным аппаратом 

невропатологии; 

3) владеть и оперировать понятийно-категориальным строем науки,  

4) осуществлять самостоятельный поиск и проведение диагностического 

материала,   

5) проектировать работу по профилактике, диагностике, раннем выявлении 

проблем в психофизическом развитии детей; 

6) рассматривать симптомы и синдромы нейро отклонений. 

 

The discipline "Clinical features of children with disabilities" refers to the medical 

disciplines are studying its students specializing in the field of speech pathology science and 

practice. 

An aim is acquaintance of students speech pathologists with clinic of intellectual 

violations as science. The maintenance of a course includes studying of the following sections: 

Psychopathology and speech correction, their communication in a medicobiological complex. 

Etiology and pathogenesis of various forms of intellectual backwardness. "Intellectual 

backwardness" as the special look is expressed wow intellectual violation". Dynamics and 

differential diagnostics of intellectual backwardness. Monogenic and hrosomic frustration at the 

heart of clinic of intellectual violations. Influence of exogenous factors on the developing fruit. 

Perry and post-natal harm of delay of mental development.Reasons of emergence and 

characteristic of features. Dynamics and differential diagnostics Medical and pedagogical 

actions at all stages of development. 

As a result of the discipline the student will: 

1) to identify mechanisms and patterns of clinical features of development of children 

with disabilities,  

2) analyze, argue and operate the conceptual apparatus of neuropathology; 

3) to own and operate the conceptual and categorical system of science,  

4) to carry out independent search and carrying out diagnostic material,   

5) design work on prevention, diagnosis, early detection of problems in the 

psychophysical development of children; 

6) consider the symptoms and syndromes of neuro abnormalities. 

Пререквезиттер / Пререквезиты / Prerequisites 

Невропатология негіздері 

Основы невропатологии 

Fundamentals of neuropathology 

Постреквезиттер / Постреквезиты / Postrequisites 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды психологиялық-педагогикалық диагностикалау 

Психолого-педагогическая диагностика детей с ОВ. 

Psychology and pedagogical diagnostics of children with Limited Capabilities 
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Онтогенездегі даму (ағылшын тілінде) 

Развитие в онтогенезе (на анг. языке) 

Development in ontogeny (in English language) 

«Онтогенездегі даму» пәні психологиялық пін болып табылады және осы 

мамандықтың барлық студенттерімен оқылады.    

Пән мақсаты – онтогенездің әр түрлі кезеңдеріндегі тұлғаның психикалық 

дамуының мәселелеріне теориялық тұрғылар мен негізгі концепциялар туралы 

түсініктерді жүйелеуді қалыптастыру. Іс-әрекеттің өзіндік бейнесін көрсету, 

онтогенетикалық дамудағы пси хикалық күйлердің дамуы, балалармен және үлкендермен 

жұмыстағы жас ерекшелік психологиялық ерекшеліктердің онтогенездегі психологиялық 

заңдылықтарын көрсету. Қалыптасатын тұлға туралы ғылыми шартталған түсініктер. 

Курстың мазмқны келесі бөлімдерден тұрады:  Пәннің негізгі категориялары 

мен түсініктемелері. Жас, даму  түсініктері.  «Онтогенездегі даму»  психологияның басқа 

пәндермен байланысы. Пренаталды даму және дүниеге келу. Нәрестелік  кезеңдегі 

баланың психикалық дамуы.Сәбилік кезеңдегі баланың психикалық дамуы. Психиканың 

ерте балалық шақта дамуы.      Мектепке дейінгі жаста психиканың дамуы. Кіші мектеп 

жасындағы психиканың дамуы. Жеткіншек жас психологиясы. Жас өспірім шақ 

психологиясы. Кемел жас психологиясы. Қартаю және кәрілік кезеңі. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) Әлеуметтік және жас ерекшелік психологиясының қазіргі тенденциялары 

мен мәселелерін, олардың теориялық тәсілдерін сипаттау; 

2) тұлғаның жас, жыныстық және жеке-типтік ерекшеліктерінің өзара 

байланысын анықтау;  

3) жас кезеңдерінің ерекшеліктерін, даму дағдарыстарын және тәуекел 

факторларын, гендерлік және басқа да әлеуметтік топтарға жататынын ескере отырып, 

адамның психикалық қызметінің ерекшелігін сипаттау 

4) оқу-зерттеу қызметінің дағдыларын көрсету; жас ерекшелік және 

әлеуметтік психология әдістері; 

5) әртүрлі жас кезеңдерінің өкілдерімен жеке қарым - қатынаста өзара іс-қимыл 

жасау; әртүрлі жас топтарының әсер ету субъектілерін әлеуметтік-психологиялық 

сүйемелдеу әдістерін, тәсілдері мен технологияларын қолдану. 

 

Дисциплина «Развитие в онотогенезе» является психологической и изучается 

всеми  студентами данной специальности. 

Цель-формирование системного представления об основных концепциях и 

теоретических подходах к проблемам психического развития человека на различных 

этапах онтогенеза, показать своеобразие деятельности, поведения и психических 

состояний в онтогенетическом развитии, указать пути учета возрастно-психологических 

закономерностей в процессе работы с детьми и  взрослыми, изучение механизмов и 

закономерностей возрастного развития, психологических особенностей каждого 

возрастного этапа; формирование  научно обоснованных представлений о 

формирующейся личности.  

Содержание курса включает следующие разделы: Основные категории и 

понятия дисциплины. Понятие возраста, развития. Связь «развития в онтогенезе» с 

другими дисциплинами психологии. Общая характеристика новорожденности. 

Психологические особенности младенческого возраста. Разситие психики в раннем 

детстве. Развитие психики в дошкольном и младшем школьном возрасте. Психология 

подросткового возраста. Психология юношеского возраста. Психология старости. 

Прикладные аспекты изучения дисциплины.  

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) описывать современные тенденции и проблемы социальной и возрастной 

психологии, их теоретические подходы; 

2) выявлять взаимосвязь возрастных, половых и индивидуально-типических 

особенностей личности;  

3) описывать специфику психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, принадлежности к 

гендерной и другим социальным группам 
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4) демонстрировать  навыки учебно-исследовательской деятельности; методы 

возрастной и социальной психологии; 

5) взаимодействовать в индивидуальном общении с представителями различных 

возрастных периодов; применения методов, способов и технологий социально- 

психологического сопровождения субъектов воздействия различных возрастных групп. 

 

An aim is formation of system idea of the main concepts and theoretical approaches to 

problems of mental development of the person at various stages of ontogenesis to show an 

originality of activity, behavior and mental states in ontogenetichesky development, to specify 

ways of the accounting of age and psychological regularities in the course of work with children 

and adults, studying of mechanisms and regularities of age development, psychological features 

of each age stage; formation of evidence-based ideas of the formed personality.  

As a result of the discipline the student will have to: 

1) describe current trends and problems of social and age psychology, their theoretical 

approaches; 

2) to identify the relationship of age, sex and individual characteristics of the 

personality;  

3) describe the specifics of mental functioning of a person taking into account the 

features of age stages, development crises and risk factors, belonging to gender and other social 

groups 

4) demonstrate the skills of educational and research activities; methods of age and 

social psychology; 

5) to interact in individual communication with representatives of different age 

periods; application of methods, methods and technologies of social and psychological support 

of subjects of influence of different age groups. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites 

Мүмкіндігі шектеулі балалар дамуының клиникалық ерекшеліктері 

Клинические особенности развития детей с ограниченными возможностями  

Clinical features of children with disabilities 

Постреквизиттер / Постреквизиты / post-requisites 

Мектепке дейінгі арнайы педагогика, Арнайы мектептегі тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі 

Специальная дошкольная педагогика.  Теория и методика воспитательной 

работы в специальной школе 

Special preschool pedagogy. Theory and methods of educational work in special 

school 

 

 

Онтогенездегі сенсорлық жүйенің дамуы (ағылшын тілінде) 

Развитие сенсорных систем в онтогенезе (на анг. языке) 

The development of sensory systems in ontogenesis (in English language)  

«Онтогенездегі сенсорлық жүйелердің дамуы» пәні психологиялық пін болып 

табылады және осы мамандықтың барлық студенттерімен оқылады.    

Пән мақсаты – онтогенездің әр түрлі кезеңдеріндегі тұлғаның психикалық 

дамуының мәселелеріне теориялық тұрғылар мен негізгі концепциялар туралы 

түсініктерді жүйелеуді қалыптастыру. Іс-әрекеттің өзіндік бейнесін көрсету, 

онтогенетикалық дамудағы пси хикалық күйлердің дамуы, балалармен және үлкендермен 

жұмыстағы жас ерекшелік психологиялық ерекшеліктердің онтогенездегі психологиялық 

заңдылықтарын көрсету. Қалыптасатын тұлға туралы ғылыми шартталған түсініктер. 

Курстың мазмқны келесі бөлімдерден тұрады:  Пәннің негізгі категориялары 

мен түсініктемелері. Жас, даму  түсініктері.  «Онтогенездегі даму»  психологияның басқа 

пәндермен байланысы. Пренаталды даму және дүниеге келу. Нәрестелік  кезеңдегі 

баланың психикалық дамуы.Сәбилік кезеңдегі баланың психикалық дамуы. Психиканың 

ерте балалық шақта дамуы.      Мектепке дейінгі жаста психиканың дамуы. Кіші мектеп 

жасындағы психиканың дамуы. Жеткіншек жас психологиясы. Жас өспірім шақ 

психологиясы. Кемел жас психологиясы. Қартаю және кәрілік кезеңі. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 
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1) Әлеуметтік және жас ерекшелік психологиясының қазіргі заманғы, 

тенденциялары мен мәселелерін, олардың теориялық тәсілдерін сипаттау;  

2) тұлғаның жас, жыныстық және жеке-типтік ерекшеліктерінің өзара 

байланысын анықтау;  

3) жас кезеңдерінің ерекшеліктерін, даму дағдарыстарын және тәуекел 

факторларын, гендерлік және басқа да әлеуметтік топтарға жататынын ескере отырып, 

адамның психикалық қызметінің ерекшелігін сипаттау; 

4) оқу-зерттеу қызметінің дағдыларын; жас ерекшелік және әлеуметтік 

психология әдістерін қолдану; 

5) әр түрлі жас кезеңдері өкілдерімен әлеуметтік-психологиялық қарым-

қатынас дағдыларын ұйымдастыру;  

6) әр түрлі жастағы топтардың әсер ету субъектілерін әлеуметтік - 

психологиялық сүйемелдеу әдістерін, тәсілдері мен технологияларын.  

 

Дисциплина «Развитие сенсорных систем в онтогенезе» является 

психологической и изучается всеми  студентами данной специальности. 

Цель-формирование системного представления об основных концепциях и 

теоретических подходах к проблемам психического развития человека на различных 

этапах онтогенеза, показать своеобразие деятельности, поведения и психических 

состояний в онтогенетическом развитии, указать пути учета возрастно-психологических 

закономерностей в процессе работы с детьми и  взрослыми, изучение механизмов и 

закономерностей возрастного развития, психологических особенностей каждого 

возрастного этапа; формирование  научно обоснованных представлений о 

формирующейся личности.  

Содержание курса включает следующие разделы: Основные категории и 

понятия дисциплины. Понятие возраста, развития. Связь «развития в онтогенезе» с 

другими дисциплинами психологии. Общая характеристика новорожденности. 

Психологические особенности младенческого возраста. Разситие психики в раннем 

детстве. Развитие психики в дошкольном и младшем школьном возрасте. Психология 

подросткового возраста. Психология юношеского возраста. Психология старости. 

Прикладные аспекты изучения дисциплины.  

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) описывать современные, тенденции и проблемы социальной и возрастной 

психологии, их теоретические подходы;  

2) выявлять взаимосвязь возрастных, половых и индивидуально-типических 

особенностей личности;  

3) описывать специфику психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, принадлежности к 

гендерной и другим социальным группам; 

4) применять  навыки учебно-исследовательской деятельности; методы 

возрастной и социальной психологии; 

5) организовывать навыки социально-психологического взаимодействия с 

представителями различных возрастных периодов;  

6) владеть широким спектром применения методов, способов и технологий 

социально- психологического сопровождения субъектов воздействия различных 

возрастных групп. 

 

An aim is formation of system idea of the main concepts and theoretical approaches to 

problems of mental development of the person at various stages of ontogenesis to show an 

originality of activity, behavior and mental states in ontogenetichesky development, to specify 

ways of the accounting of age and psychological regularities in the course of work with children 

and adults, studying of mechanisms and regularities of age development, psychological features 

of each age stage; formation of evidence-based ideas of the formed personality.  

As a result of the discipline the student will have to: 

1) describe modern trends and problems of social and age psychology, their 

theoretical approaches;  

2) to identify the relationship of age, sex and individual characteristics of the 
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personality;  

3) describe the specifics of mental functioning of a person taking into account the 

features of age stages, development crises and risk factors, belonging to gender and other 

social groups; 

4) apply the skills of educational and research activities; methods of age and social 

psychology; 

5) to organize skills of social and psychological interaction with representatives of 

different age periods;  

6) possess a wide range of methods, methods and technologies of social and 

psychological support of subjects of influence of different age groups. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites 

Мүмкіндігі шектеулі балалар дамуының клиникалық ерекшеліктері 

Клинические особенности развития детей с ограниченными возможностями  

Clinical features of children with disabilities 

Постреквизиттер / Постреквизиты / post-requisites 

Мектепке дейінгі арнайы педагогика, Арнайы мектептегі тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі 

Специальная дошкольная педагогика.  Теория и методика воспитательной 

работы в специальной школе 

Special preschool pedagogy. Theory and methods of educational work in special 

school 

 

 

Мүмкіндігі шектеулі ертежастағы балалардың дамуы 

Развитие детей раннего возраста с ограниченными возможностями 

Development of early age disabled children 

Мақсаты: ерте шақтағы балалармен жұмысты ұйымдастырудың тәжірибелік 

дағдыларды және теориялық негіздерін игеру; жасерекшелігі дамуының, әрбір жастық 

шақтың психологиялық ерекшеліктерінің заңдылықтары мен механизмдерін зерттеу, 

дамушы тұлға туралы ғылыми дәлелденген түсінікті қалыптастыру, балалардың 

психофизикалық дамуында мәселені ерте анықтау, тексеру, алдын-алу туралы білімдерін 

жүйелендіру, дамуында ауытқушылығы бар ерте жастағы балаларды психолого-

педагогикалық қолдау дағдыларын қалыптастыру. Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді 

өзіне қосады: дефект түсінігі, құрылымы, даму параметрлері, нарма, даму және 

жасерекшелік түсініктері. Даму бұзылыстары, даму бұзылыстарының типологиясы. 

Күрделі кемістігі бар балаларға психологиялық және педагогикалық көмек ұйымдастыру. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) әрбір жас кезеңінің психологиялық ерекшеліктері, жас дамуының 

механизмдері мен заңдылықтарын анықтау; 

2) балалардың психофизикалық дамуындағы проблемаларды алдын алу, 

диагностикалау, ерте анықтау бойынша жұмысты құру; 

3) дамуында ауытқулары бар ерте жастағы балаларды психологиялық-

педагогикалық сүйемелдеу дағдыларын көрсету; 

4) нақты мақсаттар қоюға, нақты практикалық нәтижелерге қол жеткізуге;, 

5) кәсіби қызметте туындайтын проблемаларды анықтау.   

 

Цель: освоение теоретических основ и практических навыков организации 

работы с детьми раннего возраста; изучение механизмов и закономерностей возрастного 

развития, психологических особенностей каждого возрастного этапа; формирование  

научно обоснованных представлений о формирующейся личности; систематизация 

знаний о профилактике, диагностике, раннем выявлении проблем в психофизическом 

развитии детей, сформировать навыки психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста с отклонениями в развитии.  

Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: 

понятие возраста, развития, нормы и параметры развития понятие дефекта. Нарушения 

развития, типологии нарушений развития. Развитие детей со сложными дефектами. 

Организация педагогической и психологической помощи детям со сложными дефектами. 
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В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) определять механизмы и закономерности возрастного развития, 

психологических особенностей каждого возрастного этапа; 

2)  выстраивать работу по профилактике, диагностике, раннем выявлении 

проблем в психофизическом развитии детей; 

3) демонстрировать навык  психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста с отклонениями в развитии; 

4) ставить конкретные цели, достигать в соответствии с целью конкретные 

практические результаты, 

5) выявлять возникающие в профессиональной деятельности проблемы. 

 

Objective: development of theoretical and practical skills of work with young 

children; study of the mechanisms and age patterns of development, psychological 

characteristics of each age stage; the formation of science-based concepts of the emerging 

personality; systematization of knowledge about prevention, diagnosis, early detection of 

problems in the psycho-physical development of children, to form skills of psycho-pedagogical 

support for young children with developmental disabilities. 

The content of the discipline includes the study of the following topics: the concept of the age of 

development, standards and parameters of the concept of defect. Developmental disorders, 

typology of developmental disorders. The development of children with complex defects. 

Organization of educational and psychological care for children with complex defects. 

As a result of the discipline the student will have to: 

1) to determine the mechanisms and patterns of age development, psychological 

characteristics of each age stage; 

2) to build work on prevention, diagnosis, early detection of problems in the 

psychophysical development of children; 

3) demonstrate the skills of psychological and pedagogical support of young children 

with developmental disabilities; 

4) set specific goals, achieve specific practical results in accordance with the goal, 

5) identify emerging in professional activities problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites 
Мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы, 

Арнайы психология, 

Психолого-педагогическая диагностика детей с ОВ, Специальная психология, 

Психопатология 

Psychological and pedagogical diagnosis of children with limited possibilities, 

Psychopathology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / post-requisites 

МШ балаларды оқыту әдістемесі, Арнайы мектептегі тәрбие жұмысының  

теориясы мен әдістемесі. 

Методика обучения детей с ОВ, Теория и методика воспитательной работы в 

специальной школе. 

Teaching methodology of children with LP, Theory and methods of educational work 

in special school. 

 

 

Арнайы психология  

Специальная психология  

Special psychology  

«Арнайы психология» пәні психологиялық пәндерге жатады оны дефектология 

ғылыми мен тәжирибесінін түрлі салаларында мамандырылатын студенттер зерттейді. 

Мақсаты: болашақ мамандарды мамандандырылған даярлықтың уәждеме-

құндылық компонентін қалыптастыру. Арнайы психологияның теориялық және 

қолданбалы аспектісімен таныстыру, яғни психофизиологиялық ауытқуышылығы бар 

адамдардың психика даму ерекшеліктері туралы түсініктерін қалыптастыру және негізгі 

түсініктер туралы жүйелі түсініктерді құру. Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді 



29 

 

қосады: Дефект түсінігі, даму ерекшеліктер, құрылымы, типологиясы. Тірек қимыл 

аппаратының және есту, көру, сөйлеу бұзылыстарының психологиялық ерекшеліктері. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) психофизикалық ауытқулары бар адамдардың психикасының даму 

ерекшеліктері туралы негізгі ұғымдарды атау; 

 2) психикалық процестер мен тұлғаның қалыпты және аномальды дамуының 

дифференциациясын анықтау; 

 3) балалардың психикалық даму ерекшеліктерін анықтау; 

4) нақты мақсаттар қоюға, нақты практикалық нәтижелерге қол жеткізуге;, 

5) кәсіби қызметте туындайтын проблемаларды анықтау. 

 

Цель:  формирование мотивационно-ценностного компонента 

профессиональной подготовки будущих специалистов, ознакомление с теоретическими и 

прикладными аспектами специальной психологии, т.е. создание системного 

представления о базовых понятиях и формирование представлений об   особенностях 

развития психики людей с психофизическими аномалиями.  

Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: 

понятие дефекта, особенностей развития, структура дефекта, типология лиц с ОВ, 

психологические особенности лиц с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-

двигательного аппарата. 

 В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) называть базовые понятия об   особенностях развития психики людей с 

психофизическими аномалиями; 

 2) выявлять дифференциацию нормального и аномального развития 

психических процессов и личности; 

 3)  определять особенности психического развития у детей с ОВ; 

4) ставить конкретные цели, достигать в соответствии с целью конкретные 

практические результаты, 

5) выявлять возникающие в профессиональной деятельности проблемы. 

 

Discipline «Special psychology» refers to the psychological disciplines are studying 

its students specializing in the field of speech pathology science and practice. 

An aim is formation of a motivational and valuable component of vocational training 

of future experts, acquaintance with theoretical and applied aspects of special psychology, i.e. 

creation of system idea of basic concepts and formation of ideas of features of development of 

mentality of people with psychophysical anomalies.  

The content of discipline includes studying of the following sections: concept of 

defect, features of development, structure of defect, typology of persons with LP, psychological 

features of persons with violations of sight, hearing, the speech, the musculoskeletal device. 

As a result of the discipline the student will have to: 

1) call the basic concepts of the features of the development of the psyche of people 

with psychophysical anomalies; 

 2) identify the differentiation of normal and abnormal development of mental 

processes and personality; 

 3) determine the features of mental development in children with S; 

4) set specific goals, achieve specific practical results in accordance with the goal, 

5) identify emerging in professional activities problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Невропатология негіздері,  

Основы невропатологии,  

Fundamentals of neuropathology,  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

МШ балаларды оқыту әдістемесі, МШ адамдарды бейімдеу және оңалту 

бойынша жұмысты ұйымдастыру, дифференциальды диагностика 

Специальные методики обучения детей с ОВ, Организация работы по 

ребилитации и адаптации лиц с ОВ, дифференциальная диагностика 

Special Teaching methodology of children with LC, The organization of rebilitation 
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work and adaptation of people with LC, differential diagnostics 

 

 

Логопедия негіздері 

Основы логопедии 

Fundamentals of speech therapy 

«Логопедия негіздері»  арнайыпедагогикалықпәндерге жатады, оны 

дефектология ғылыми мен тәжирибесінін түрлі салаларында мамандырылатын 

студенттер зерттейді. 

Мақсаты – логопедияның негізгі ұғымдары туралы жүйелі түсініктерді құру, 

логопедиялық ғылымның қазіргі заманғы дамуы туралы түсініктерін қалыптастыру, 

логопедиялық әсер етудің мазмұнымен, формаларымен, жолдарымен, әдістерімен, 

қағидаларымен және сөйлеу тілі бұзылыстары бар балалардың әлеуметтік бейімделу 

жолдарымен теориялық және практикалық таныстыру.  

Пәннің мазмұны өзіне қосады: сөйлеу тілі бұзылыстарының жіктелуін, сөйлеу 

тілі бұзылыстарының этиологиясын, логопедиялық әсер етудің әдістері мен қағидаларын, 

сөйлеу тілі бұзылыстары бар балаларды тексеру, әр түрлі тіл патологиясы кезіндегі 

логопедиялық әсер ету әдістемесі, әр түрлі категориясы бар мүмкіндігі шектеулі 

балаларда сөйлеу тілі бұзылыстарының ерекшеліктері, жазбаша сөйлеу тілі бұзылыстары.   

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) МВ балаларға логопедтік көмек көрсетудің модельдері мен технологияларын 

әзірлеудің және практикалық іске асырудың теориялық негіздерін көрсету;  

2) сөйлеу бұзушылықтары бар балалардың мүдделерін қорғау бойынша 

ұйымдастырушылық-педагогикалық қызметтің мәні мен мазмұнын анықтау;  

3) сөйлеудің онтогенетикалық жолдарын сипаттау;  

4) сөйлеу бұзылыстарының жіктелуін атау; 

5) арнайы логопедиялық әдебиетпен жұмысты ұйымдастыру;  

6) сөйлеу қабілеті бұзылған баланы бақылауды жүзеге асыру, оның жалпы және 

сөйлеу дамуының динамикасын анықтау;  

7) логопедиялық тексеру және логопедтік сабақтар үшін көрнекі және 

дидактикалық материалдарды әзірлеуге, оларды сынақтан өткізуге;;  

8) педагогикалық үдеріске инновацияларды енгізу нәтижелерін талдау және 

бағалау;    

9) өзінің авторлық педагогикалық, түзету-логопедиялық технологияларын 

енгізу;  

10) МВ әртүрлі санаттағы балаларға диагностикалық логопедтік тексеру 

жүргізу; 

11) сөйлеу қабілеті бұзылған баланың физикалық, психикалық, сөйлеу, 

неврологиялық мәртебесін бағалауды; субъектілік қарым - қатынастың үшінде 

педагогикалық ынтымақтастықты ұйымдастыруды (бала - ата-ана-логопед) анықтауға 

міндетті. 

 

Дисциплина «Основы логопедии» относится к специальным педагогическим 

дисциплинам ее изучают  студенты специализирующиеся в области дефектологической 

науки и практики. 

Цель – создание системного представления о базовых понятиях логопедии. 

формирование представлений о современном этапе развития логопедической науки, 

теоретическое и практическое знакомство с принципами,    методами,    путями,   

формами,    содержанием    логопедического воздействия и возможными путями 

социальной адаптации детей с речевыми нарушениями.  

Содержание курса включает в себя: классификация речевых нарушений; 

этиология речевых нарушений; принципы и методы логопедического воздействия; 

обследование детей с нарушениями речи; методика логопедического воздействия при 

различных речевых патологиях; особенности нарушений речи у детей разных категорий с 

ОВ, нарушения письменной речи.  

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 
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1) демонстрировать теоретические основы разработки и практической 

реализации моделей и технологий оказания логопедической помощи детям с ОВ;  

2) определять сущность и содержание организационно-педагогической 

деятельности по защите интересов детей, имеющих речевые нарушения;  

3) описывать онтогенетические пути формирования речи;  

4) называть классификации речевых нарушений; 

5) организовывать работу со специальной логопедической литературой;  

6) осуществлять наблюдение за ребенком с нарушением речи, определять 

динамику его общего и речевого развития;  

7) разрабатывать наглядные и дидактические материалы для 

логопедического обследования и логопедических занятий, апробировать их;  

8) анализировать   и   оценивать      результаты   внедрения   инноваций   в 

педагогический   процесс;    

9) внедрять   собственные   авторские   педагогические, коррекционно-

логопедические технологии;  

10) проводить диагностическое логопедическое обследование детей 

различных категорий с ОВ; 

11) выявлять оценку физического, психического, речевого, неврологического 

статуса ребенка  с нарушениями речи;   организации   педагогического   сотрудничества   

в   триаде   субъектных отношений (ребенок - родитель - логопед). 

 

The discipline "Fundamentals of speech therapy" refers to a special educational 

disciplines are studying its students specializing in the field of speech pathology science and 

practice. 

An aim is creation of system idea of basic concepts of  logopedics. formation of ideas 

of the present stage of development of logopedic science, theoretical and practical acquaintance 

to the principles, methods, ways, forms, content of logopedic influence and possible ways of 

social adaptation of children to speech violations.  

The maintenance of a course includes: classification of speech violations. Etiology of 

speech violations. Principles and methods of logopedic influence. Inspection of children with 

violations of the speech.A technique of logopedic influence at various speech 

pathologies.features of violations of the speech at children of different categories with LC, 

violations of written language.  

As a result of the discipline the student will have to: 

1) demonstrate the theoretical basis for the development and practical implementation 

of models and technologies of speech therapy for children with DISABILITIES;  

2) to determine the essence and content of organizational and pedagogical activities to 

protect the interests of children with speech disorders;  

3) to describe the ontogenetic ways of formation of speech;  

4) classification of speech disorders; 

5) organize work with special logopedic literature;  

6) to monitor the child with speech disorders, to determine the dynamics of its General 

and speech development;  

7) to develop visual and didactic materials for speech therapy examination and speech 

therapy classes, to test them;  

8) analyze and evaluate the results of innovation in the teaching process;    

9) to introduce own author's pedagogical, correctional and logopedic technologies;  

10) to carry out diagnostic logopedic examination of children of different categories 

with S; 

11) to identify the assessment of the physical, mental, speech, neurological status of 

the child with speech disorders; organization of pedagogical cooperation in the triad of 

subjective relations (child - parent - speech therapist). 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазіргіқазақ (орыс) тілі, философия 

Современный казахский (русский) язык, философия 

Modern Kazakh (Russian) language, philosophy 
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Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудың арнайы әдістемесі 

Специальные методики обучения детей с ОВ. 

Special techniques of training of children with LC 

 

 

Сөйлеудің просодикалық жағы қалыптасуының дамуы  

Развитие просодической стороны речи  

Bases of formation of prosodic aspects of speech 

Мақсаты-дефектолог-студенттерді сөйлеу саласының дамуымен таныстыру.  

Курс мазмұны келесі бөлімдерді оқытудан тұрады:  

Сөйлеу және оның құрылымы: дыбыс жағы, ырғағы, күші, тембр, әуен, екпін, 

логикалық екпін, дикция, дауыс ұшуы сияқты күрделі үйлесім.  Сөйлеу тарабының дұрыс 

дамуын қалыптастыру шарттары. Сөйлеудің сӛйлеу жақтары бұзылуының түрлері: оның 

темпоритмикалық ресімделуінің кемшіліктері; дауыс түзудің бұзылуы; дыбыс айтудың 

бұзылуы; интонациялық мәнерліктің бұзылуы. Сөйлеуді дыбыстап безендірудің бұзылуы 

аурудың нәтижесі ретінде. Ақауларды және олардың себептерін анықтау. Сөйлеу 

мәнерлілігінің кемшіліктерін түзету тәсілдері. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) сөйлеудің просодикалық жағы және оның құрамдас бөліктері ұғымын атаңыз;  

2) сөйлеу тарабының дұрыс дамуын қалыптастыру шарттарын анықтау; 

3) ақаулар мен олардың себептерін анықтау,  

4) сөйлеу мәнерлілігінің кемшіліктерін түзету тәсілдері; 

5) сөйлеу тарабының бұзылу түрлерін тану дағдыларын көрсету. 

Цель – ознакомление студентов-дефектологов с развитием просодической 

стороны речи.  

Содержание курса включает изучение следующих разделов:  

Просодическая сторона речи и ее составляющие: звуковая сторона, сложное сочетание 

таких ее составляющих как ритм, сила, тембр, мелодика, темп, логическое ударение, 

дикция, полетность голоса.  Условия  формирования правильного развития 

просодической стороны речи. Виды нарушений просодической стороны речи: недостатки 

темпоритмического ее оформления; нарушения голосообразования; звукопроизношения; 

нарушения интонационной выразительности. Нарушения звукового оформления речи как 

результат заболеваний. Выявление дефектов и их причин. Приемы коррекции 

недостатков выразительности речи. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) называть понятие просодической стороны речи и ее составляющие;  

2) определять условия  формирования правильного развития просодической 

стороны речи; 

3) выявлять дефекты и их причины,  

4) применять приемы коррекции недостатков выразительности речи; 

5) демонстрировать навыки    распознавания видов нарушений просодической 

стороны речи. 

 

The goal is to familiarize students of special education with the development of 

prosodic aspects of speech.  

The course content includes the following sections:  

Prosodic side of speech and its components: the sound side, a complex combination of 

its components such as rhythm, strength, timbre, melody, tempo, logical stress, diction, flight of 

voice.  Conditions of formation of the correct development of the prosodic side of speech. 

Violations of prosodic aspects of speech: the rhythmic deficiencies of its registration; violation 

of the voice; sounds; violations of intonational expressiveness. Violations of the sound design of 

speech as the result of disease. Identification of defects and their causes. Methods of correction 

of speech expressiveness deficiencies. 

As a result of the discipline the student will have to: 
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1) call the concept of prosodic side of speech and its components;  

2) determine the conditions for the formation of the correct development of the 

prosodic side of speech; 

3) identify defects and their causes,  

4) methods of correction of speech expressiveness deficiencies; 

5) demonstrate the skills of recognizing the types of violations of the prosodic side of 

speech. 

Пререквезиттер / Пререквезиты / Prerequisites 

Невропатология негіздері 

Основы невропатологии 

Fundamentals of neuropathology 

Постреквезиттер / Постреквезиты / Postrequisites 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды психологиялық-педагогикалық диагностикалау 

Психолого-педагогическая диагностика детей с ОВ. 

Psychology and pedagogical diagnostics of children with Limited Capabilities 

 

 

ПМПК және КППК дефектологтың қызметі  

Деятельность дефектолога в ПМПК и КППК 

Activities pathologists PМPC and CPPO 

«ПДПК және КППК-тегі дефектологтың әрекеті» пәні  педагогикалық пәндерге 

жатады, оны дефектология ғылыми мен тәжирибесінін түрлі салаларында 

мамандырылатын студенттер зерттейді. 

Мақсаты - дефектолог мамандығы туралы  психологиялық ғылыми, іс-

тәжірбиелік түсінік беру;  ПДПК және  ППТК дағы дефектологтың кәсіби деңгейі туралы 

ақпарат беру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосалы: МШ балаларды психолого-

педагогикалық дәрігерлік қолдау ережелері. ПДПК ППТК мақсат міндеттері. Әрекеттің 

психодиагностикалық бағыты.  Әрекет бағытына кеңес беру. Дәрігерлік қолдау.  МШ 

балаларды психолого-педагогикалық дәрігерлік қолдау жүйесін ұйымдастыру. 

психолого-педагогикалық дәрігерлік консилиумдар, психолого-педагогикалық дәрігерлік 

кабинеттер. Әрекеттің мазмұнымен бағытын ұйымдастыру. ПДПК ППТК зерттеу 

әдістері.  

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) дефектологтың кәсіби қалыптасуының теориялық негізін, дағдарысын және 

психологиялық сүйемелдеуін анықтау;  

2) ПМПК және ППТК-де дефектолог кәсіби қызметінің психологиялық 

ерекшеліктерін сипаттау;  

3) арнайы психологиялық-педагогикалық зерттеулер жүргізу әдістерін атауға; 

4) психикалық даму заңдылықтарын анықтау; индивидтің психофизикалық 

дамуының онтогенезінің негізгі кезеңдерінің мазмұны; 

5) баланың тілдік механизмінің жас динамикасын салыстыру;  

6) әлеуметтік-мәдени және әлеуметтік жағдайлардың өзгеруі жағдайында өзінің 

кәсіби қызметін құрылымдау;  

7) ЖВЗ бар балаларды медициналық – психологиялық - педагогикалық 

сүйемелдеу жағдайларын жасау бойынша әртүрлі бейіндегі мамандардың командасында 

жұмысты жоспарлау; 

8) әдістемелік топтар мен бірлестіктердің қызметіне қатысуды ұйымдастыру;  

9) ЖВЗ бар адамдардың психикалық және психофизикалық дамуының 

диагностикалық және болжамдық көрсеткіштерін анықтау;  

10) арнайы медициналық әдебиеттермен жұмысты құрылымдауға; денсаулық 

мүмкіндіктері шектеулі адамдардың медициналық карталарымен жұмыс істеуге;; 

11) өзінің интеллектуалдық және жалпы мәдени деңгейін кеңейту, өзінің жеке 

тұлғасын адамгершілік жағынан жетілдіруге қол жеткізу; 

12) жаңа идеяларды ұсынуға; ғылыми немесе практикалық міндеттерді қоюға 

бағдарлануға және оларды шешу құралдарын қалай іздеу керектігін анықтауға;  
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13) өзекті мәселелерді шешу үшін дефектологтың кәсіби қызметінде арнайы 

білімді пайдалану дағдыларын көрсету; команда мақсаттарын қалыптастыруға әсер ету, 

мақсатқа жету үшін қажетті бағытта оның әлеуметтік-психологиялық климатына әсер 

ету; қызмет нәтижелерінің сапасын бағалау;  

14) онтогенетикалық даму қағидатын есепке алу негізінде ЖВЗ бар адамдарды 

психологиялық-медициналық-педагогикалық тексерудің әдістері мен тәсілдерін қолдану;  

15) баланың психофизиологиялық мәртебесін бағалау дағдысын салыстыру; 

16) ЖВЗ бар адамдардың білім беру проблемалары бойынша білім беруді, 

денсаулық сақтауды және халықты әлеуметтік қорғауды басқару органдарының 

қызметкерлерімен және қоғамдық ұйымдардың өкілдерімен өзара іс-қимыл жасау; ЖВЗ 

бар балалардағы тұлғаның психопрофилактикасы мен кәсіби деформациясын түзету.  

 

 «Деятельность дефектолога в ПМПК и КППК» относится к педагогическим 

дисциплинам, ее изучают  студенты, специализирующиеся в области дефектологической 

науки и практики. 

Цель - формирование представлений обучающихся о научных знаниях и 

подходах к психологии профессии дефектолога как прикладной отрасли психологической 

науки и практики; теоретических основах, кризисах и психологическом сопровождении 

профессионального становления личности; об особенностях профессиональной 

деятельности дефектолога в ПМПК и КППК. 

Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: 

Ведущие теоретико-методологические положения психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения детей с ОВЗ. Цель и задачи ПМПК и КППК. 

Психодиагностическое направление деятельности. Консультативное направление 

деятельности. Психокоррекционное направление деятельности. Медицинское 

сопровождение. Организационные структуры психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения детей с ОВЗ. Психолого –медико - педагогические 

консилиумы, коррекционно – психолого - педагогический кабинеты. Организация, 

направления и  содержание  деятельности. Методы исследования  в   ПМПК,  КППК. 

Содержание  обследования  в   ПМПК, КППК. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) определять теоретические основы, кризисы и психологическое 

сопровождение профессионального становления личности дефектолога;  

2) описывать психологические особенности профессиональной деятельности 

дефектолога в ПМПК и КППК;  

3) называть методы проведения специальных психолого-педагогических 

исследований; 

4)  выявлять закономерности психического развития; содержание  основных 

этапов онтогенеза психофизического развития индивида; 

5)  соотносить возрастную динамику становления речеязыкового   механизма 

ребенка;  

6) структурировать свою профессиональную деятельность в условиях 

изменения социокультурных и социальных условий;  

7) планировать работу в команде специалистов разного профиля по созданию 

условий медико – психолого - педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

8)  организовывать участие в деятельности методических групп и 

объединений;  

9) определять диагностические и прогностические показатели психического 

и психофизического развития лиц с ОВЗ;  

10) структурировать работу со специальной медицинской литературой; работу 

с медицинскими картами лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

11) расшмрять свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

добиваться нравственного совершенствования своей личности; 

12) предлагать  новые идеи; ориентироваться в постановке научных или 

практических задач и определять, каким образом следует искать средства их решения;  

13) демонстрировать навыки  использования специальных знаний в 

профессиональной деятельности дефектолога для решения актуальных проблем; влияния 
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на формирование целей команды, воздействия на ее социально-психологический климат 

в нужном для достижения целей направлении; оценки качества результатов 

деятельности;  

14) оперировать приемами и методами психолого-медико-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе учета принципа онтогенетического развития;  

15) соотносить навыки оценки психофизиологического статуса ребенка; 

16)  взаимодействовать с работниками органов управления образованием, 

здравоохранением и социальной защиты населения и представителями общественных 

организаций по проблемам образования лиц с ОВЗ; психопрофилактики и коррекции 

профессиональной деформации личности у детей с ОВЗ. 

 

«Defectologist’s activity at Psychological Medical Pedagogical Commission (PMPC) 

and Office of Pscychological Pedagogical Correction (OPPC)» refers to pedagogical disciplines, 

its students learn, specializing in the field of speech pathology science and practice. 

The purpose  - the formation of the views of students about scientific knowledge and 

approaches to the psychology of the profession of mathematics as an applied branch of 

psychological science and practice; theoretical foundations, crises and psychological support of 

professional development of the individual; on the peculiarities of professional activity of the 

pathologist in the PMPC and OPPC. 

Brief summary of key sections: Leading theoretical and methodological aspects of the 

psycho-pedagogical and medical support to children with disabilities. Purpose and objectives 

PMPC and OPPC. Psychodiagnostic activity. Advisory activity. Psycho activity. Medical 

support. The organizational structure of psycho-pedagogical and medical support to children 

with disabilities. Psychological-medical - pedagogical Commission, correctional and 

pedagogical studies. Organization, direction, and content. Research methods in PMPC, OPPC. 

The content of the examination in PMPC, OPPC. 

As a result of the discipline the student will have to: 

1) to define theoretical bases, crises and psychological support of professional 

formation of the personality of the defectologist;  

2) describe the psychological characteristics of the professional activity of the 

defectologist in pmpk and kppk;  

3) to name the methods of special psychological and pedagogical research; 

4) identify patterns of mental development; the content of the main stages of 

ontogenesis of psychophysical development of the individual; 

5) to correlate the age dynamics of the formation of the speech-language mechanism 

of the child;  

6) to structure the professional activity in the conditions of change of sociocultural and 

social conditions;  

7) plan to work in a team of specialists in different fields to create conditions for 

medical, psychological and pedagogical support of children with disabilities; 

8) organize participation in the activities of methodological groups and associations;  

9) determine the diagnostic and prognostic indicators of mental and psychophysical 

development of persons with disabilities;  

10) structure work with special medical literature; work with medical records of 

persons with disabilities; 

11) to expand the intellectual and General cultural level, to achieve moral 

improvement of the personality; 

12) to propose new ideas; to Orient in the formulation of scientific or practical 

problems and to determine how to seek means to solve them;  

13) demonstrate the skills of using special knowledge in the professional activity of 

the defectologist to solve urgent problems; influence on the formation of team goals, the impact 

on its socio-psychological climate in the right direction to achieve the goals; assess the quality 

of performance;  

14) operate techniques and methods of psychological, medical and pedagogical 

examination of persons with disabilities based on the principle of ontogenetic development;  

15) correlate the skills of assessing the psychophysiological status of the child; 
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16) interact with employees of education, health and social protection of the 

population and representatives of public organizations on the problems of education of persons 

with disabilities; psychoprophylaxis and correction of professional deformation of the person in 

children with disabilities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мамандыққакіріспе, арнайыпедагогика, арнайыпсихология 

Введение в специальность,  специальная  педагогика, специальная психология 

Introduction to specialty, special pedagogics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе  

Педагогическая практика 

Student teaching 

 

 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды психологиялық-педагогикалық 

диагностикалау  

Психолого-педагогическая диагностика детей с ОВ 

Psychological and pedagogical diagnosis of children with limited possibilities 

Мақсаты: студенттерді дамуында күрделі кемістігі бар балалардың кемістік 

құрылымын зерттеудің әдістемесі мен тәжірибесімен таныстыру және арнайы түзету 

білім беру мекемелері жағдайында түзету-педагогикалық жұмыс жүйесінде оларға көмек 

көрсету. Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді өзіне қосады: Баланың психологиялық 

дамуы. Күрделі ақау. Тіл табулар күрделі ақаудың түсінушілігіне. Баланың дамуының 

психологиялық қағидалары күрделі ақаумен. Психологиялық профиль. Баланың 

қызметінің өзгешеліктері күрделі ақаумен. Баланың дамуының әлеуметтік жағдайының 

өзгешеліктері күрделі ақаумен.  

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) дамуында кешенді бұзылулары бар балаларды оқыту мен тәрбиелеудің 

теориялық-әдіснамалық негіздерін сипаттау;  

2) дамуында кешенді бұзылулары бар балаларға педагогикалық көмекті 

ұйымдастырудың заманауи тәсілдерін анықтау; 

3) дамудың кешенді бұзылуының құрылымын анықтау;  

4) кешенді даму бұзылыстары бар балалармен түзету-педагогикалық жұмысты 

ұйымдастыру және жүргізу;  

5) әрбір нақты жағдай үшін түзету-педагогикалық жұмыстың құрылымын 

анықтау; 

6) дамуында күрделі кемістігі бар балаларды тәрбиелеу мен оқытуға көмек 

көрсету мәселелері бойынша ата-аналар үшін консультациялар дайындау; 

7) оқыту мен тәрбиелеудің жеке түзету бағдарламаларын жобалау; 

коммуникативтік дағдыларды дамыту бойынша логопедиялық жұмыстың арнайы 

тәсілдерін меңгеру дағдыларын көрсету.  

Цель:ознакомление студентов с методологией и практикой изучения 

структуры дефекта детей с комплексными нарушениями в развитии и оказание помощи 

в системе коррекционно-педагогической работы с ними в условиях специальных 

коррекционных образовательных учреждений. 

Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: 

изучение психологического развития ребенка со сложным дефектом. В курсе 

расскрываются подходы к пониманию сложных дефектов. психологические теории 

развития ребенка со сложным дефектом, психологический профиль, особенности 

деятельности ребенка со сложным дефектом, особенности социальной ситуации развития 

ребенка со сложным дефектом.  

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) описывать теоретико-методологические основы обучения и воспитания 

детей с комплексными нарушениями развития;  

2) определять современные подходы к организации педагогической по-

мощи детям с комплексными нарушениями развития;  

3) выявлять структуру комплексного нарушения развития;  
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4) организовывать и проводить коррекционно-педагогическую работу с 

детьми, имеющими комплексные нарушения развития;  

5) определять структуру коррекционно-педагогической работы для 

каждого конкретного случая; 

6)  подготавливать консультации для родителей по вопросам оказания 

помощи в воспитании и обучении детей со сложными нарушениями развития; 

7) демонстрировать навыки проектирования индивидуальных 

коррекционных программ обучения и воспитания;  владения специфическими 

приемами логопедической работы по развитию коммуникативных навыков. 

 

An aim is acquaintance of students with methodology and practice of studying of 

structure of defect of children with complex violations in development and assistance in system 

of correctional and pedagogical work with them in the conditions of special correctional 

educational institutions. The content of discipline includes studying of the following sections: 

studying of psychological development of the child with difficult defect. It is aware approaches 

to understanding of difficult defects reveal. psychological theories of development of the child 

with difficult defect, a psychological profile, features of activity of the child with difficult 

defect, features of a social situation of development of the child with difficult defect.  

As a result of the discipline the student will have to: 

1) describe the theoretical and methodological basis of training and education of 

children with complex developmental disorders;  

2) to define modern approaches to the organization of pedagogical assistance to 

children with complex developmental disorders; 

3) identify the structure of complex developmental disorders;  

4) organize and carry out correctional and pedagogical work with children with 

complex developmental disorders;  

5) determine the structure of correctional and pedagogical work for each case; 

6) prepare consultations for parents on assistance in the upbringing and education of 

children with complex developmental disorders; 

7) demonstrate the skills of designing individual correctional programs of training and 

education; possession of specific methods of speech therapy for the development of 

communication skills. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Арнайы психология, Есту, сөйлеу, көру мүшелерінің патологиясы және 

физиология, анатомиясы 

Специальная психология, Анатомия, физиология и патология органов слуха, 

речи и зрения 

Special psyhcology, Anatomy, physiology and pathology of hearing, speech and 

vision 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Психология-педагогикалық кеңес беру негіздері. 

Основы психолого-педагогического консультирования 

Вasis of psychological and pedagogical consulting 

 

 

Жүйелік сөйлеу бұзылыстары 

Системные нарушения речи 

Systemic speech disorders  
 Тәртіп балалар мен ересектерде жүйелі сөйлеу бұзылыстарының көрінісін 

сипаттайды. Балалар мен ересектердің сөйлеу өнімдерін психологиялық, 

психолингвистикалық және лингвистикалық зерттеудің диагностикалық әдістерін 

қолдану мүмкіндігін дамытады, жүйелі сөйлеу бұзылыстарын түзетудің заманауи 

әдістерін енгізеді, сөйлеу тетіктерін білуге негізделген балалар мен ересектердің сөйлеу 

кемшіліктерін жоюдың ұтымды жолдарын таңдауға және пайдалануға мүмкіндік береді. 

 Пәннің мазмұны негізгі бөлімдерден тұрады: Балалар мен ересектердегі сөйлеу 

механизмдерінің бұзылуын талдаудың негізгі бағыттары. Алалия баланың дамуының 

алғашқы кезеңінде немесе ертерек кезеңінде ми қыртысының сөйлеу аймақтарын 
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органикалық зақымдау нәтижесінде пайда болатын жүйелі сөйлеу бұзылысы. Алалияны 

жіктеу. Алаланың әртүрлі түрлерінде түзету жұмыстарының әдістері. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) сөйлеудің жүйелік бұзылуының теориялық негіздерін анықтау-алалия, 

афазия;  

2) алалия және афазиямен сөйлеу компоненттерін зерттеу әдістерін анықтау;  

3) сөйлеу бұзылыстары деректерінің жіктелуін сипаттау;  

4) алалия және афазиясы бар балалар мен ересектердегі сөйлеу қызметін 

диагностикалау және түзету тәсілдерін атаңыз; 

5) жүйелі сөйлеу бұзылыстары бар балалар мен ересектерді эксперименталды-

психологиялық зерттеуді ұйымдастыру;   

6) алалия балаларды, ересектерге-афазиясы бар эксперименттік – 

психологиялық тексеру нәтижелерін түсіндіру; арнайы терминдерді қолдану;  

7) логопедиялық тексерудің мазмұнын анықтау; афазиясы бар және алалиясы 

бар балалар мен ересектердің жеке ерекшеліктерін есепке алу. 

   

Дисциплина изучает  особенности проявления системных речевых нарушений у 

детей и взрослых. Развивает умение использовать диагностические методы 

психологического, психолингвистического и лингвистического изучения речевой 

продукции детей и взрослых, знакомит с современными методиками коррекции  

системных нарушений речи, позволяет выбирать и использовать рациональные способы 

устранения речевых дефектов у детей и взрослых  на основе знаний о механизмах речи.  

    Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: основные 

направления анализа нарушенных механизмов речи у детей  и взрослых. Алалия как 

системное нарушение речи, возникающее вследствие органического поражения речевых 

зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка. 

Классификация алалии. Методики коррекционной работы при различных формах алалии. 

Афазия как системное нарушении речи. Классификация афазии. Методики 

коррекционной работы при различных формах афазии. Дифференциальная диагностика  

сходных нарушений. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) определять теоретические основы системного нарушения речи – алалии, 

афазии;  

2) выявлять методы изучения компонентов речи  с алалией и афазией;  

3) описывать классификацию  данных речевых расстройств;  

4) называть способы диагностики и коррекции речевых функций у детей и 

взрослых с алалией и афазией; 

5) организовывать экспериментально-психологическое изучение детей  и 

взрослых с системными нарушениями речи;   

6) интерпретировать результаты экспериментально-психологического 

обследования детей с алалией, взрослых – с афазией; пользоваться специальными 

терминами;  

7) демонстрировать навыки определения содержания логопедического 

обследования; учета индивидуальных особенностей детей и взрослых с афазией и с 

алалией; анализом и интерпретацией результатов, полученных в процессе 

логопедической диагностики; навыком составления логопедического заключения  и 

составления программы коррекционного воздействия.  

  

 Discipline studies the characteristics of the manifestation of systemic speech 

disorders in children and adults.Develops the ability to use diagnostic methods of psychological, 

psycholinguistic and linguistic study of speech products of children and adults, introduces 

modern methods of correcting systemic speech disorders, allows you to choose and use rational 

ways to eliminate speech defects in children and adults based on knowledge of the mechanisms 

of speech. 

 The content of the discipline includes the main sections: the main directions of 

analysis of impaired speech mechanisms in children and adults. Alalia as a systemic speech 

disorder that occurs as a result of an organic lesion of the speech areas of the cerebral cortex in 
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the prenatal or early period of the child’s development. Classification alalia. Methods of 

correctional work in various forms of alalia. Aphasia as a systemic speech disorder. 

Classification of aphasia. Methods of correctional work in various forms of aphasia. Differential 

diagnosis of similar disorders 

As a result of the discipline the student will have to: 

1) to determine the theoretical basis of systemic speech disorders-alalia, aphasia;  

2) identify methods of studying speech components with alalia and aphasia;  

3) describe the classification of these speech disorders;  

4) call the methods of diagnosis and correction of speech functions in children and 

adults with alalia and aphasia; 

5) organize experimental psychological study of children and adults with systemic 

speech disorders;   

6) interpret the results of experimental psychological examination of children with 

alalia, adults-with aphasia; use special terms;  

7) demonstrate skills in the determination of the content of speech therapy survey; 

taking into account individual features of children and adults with aphasia and alalia; analysis 

and interpretation of the results obtained in the process of logopedic diagnostics; skill 

compilation logopedic conclusion and formulation of the programme intervention. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

 Арнайы білім беру, арнайы психология, сөйлеу терапиясының негіздері 

Специальная педагогика, Специальная психология, Основы логопедии 

 Special Education, Special Psychology, Basics of Speech Therapy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мамандану бойынша бітіру жұмысын жазу 

Написание выпускной работы по специализации 

Writing the final work on specialization 

 

 

Есту арқылы қабылдаудың дамуы 

Развитие слухового восприятия 

Development of auditory perception 

Мақсаты - студенттерде есту функциясы,бұзылған, саңырау балаларда ауызша 

сөйлеуді қабылдауы және елестетуі бойынша арнайы жұмыстардың мәндері туралы 

біртұтас және көлемді түрде елестетуді қалыптастыру, теориялық және практикалық 

курстың негізгі сұрақтарын ашып көрсету. 

Курстын мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Есту  бұзылыстары  бар  

балалардың  психологиялық-педагогикалық  сипаттамасы.  Есту  бұзылыстары  бар  

балалардың  жіктемесі.  Есту  қызметі  жағдайының  педагогикалық  диагностикасы.  

Есту  бұзылыстары  бар  балаларды  оқытудың  қазіргі  теориялары.  Есту  бұзылыстары  

бар  балаларға  арналған  арнайы  білім  беру  ұйымдары.   Арнайы  мектептерде  тілді,  

естуді  дамыту  брйынша  жұмыстар  мазмұны  және  оған  қойылатын  талаптар.  Тілдің  

есиу  қабылдауын  дамытудағы  мақсаттар  мен  тапсырмалар.  Дыбыс  ұлғайтушы  

аппаратураны  қолдану.  Сөзді  қабылдаудың  әртүрін  қолдану.  Есту  қабылдауын  

дамыту  бойынша  оқу  әрекеттерін  ұйымдастыру  түрлері.  . Естімейтін  және  нашар  

еститіндер  мектептерінде  жеке  сабақтарда  есту  қабылдауын  дамыту.  Естімейтін  

және  нашар  еститіндер  мектептерінде  топтық  сабақтарда  есту  қабылдауын  дамыту.  

Естімейтін  және  нашар  еститіндер  мектептерінде  фронтальды  сабақтарда  есту  

қабылдауын  дамыту.  Фронтальды  сабақтардың  құрылымы.  Ритмиканы  түзету  

сабақтарында  есту  қабылдауын  дамыту.  Жалпы  білім  беруші  сабақтарда  есту  

қабылдауын  дамыту.  Сыныптан  тыс  сабақтарда  есту  қабылдауын  дамыту.  Есту  

бұзылыстары  бар  балаларда  есту  қабылдауын  дамыту  технологиясы.  Есту  

қабылдауын  тілмен  дамыту.  Есту  қабылдауын  сөзбен  дамыту.  Сөздің  дыбыстық-

буындық  құрылымындағы  айырмашылық.  Сөздің  ритмикалық  құрылымының  

ерекшелігі.  Бүтін  тілдік  құрылымдардың  ерекшелігі.  Есту  қабылдауын  мәтіндермен  

дамыту.  Сөз  мәнерлілігімен  жұмыс  жасау. Есту  қабілетін  дамытуда  дамытушы  

жаттығуларды  қолдану.  Есту  қабылдауын  дамытуда  компьютерлі  бағдарламаларды  

қолдану.   
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Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) естімейтін және нашар еститін оқушылардың есту қабылдауын дамытудың 

психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін сипаттау; 

2) арнайы пәндерді оқытуда тікелей өзара байланысты анықтау,  

3) естімейтін және нашар еститін оқушыларды есту-сөйлеу оңалту бойынша 

негізгі іс-шараларды анықтау; 

4) оқу қызметін ұйымдастырудың ерекше және жалпы білім беру нысандарында 

және тәрбие процесінде есту түсініктерін, есту зейінін қалыптастыру дағдыларын 

көрсету; 

5) нақты мақсаттар қоюға, нақты практикалық нәтижелерге қол жеткізуге; , 

6) кәсіби қызметте туындайтын проблемаларды анықтау. 

 

Цель – формирование у студентов целостного и объемного представления о 

значении специальной работы по развитию  нарушенной слуховой функции, восприятия 

и воспроизведения устной речи у  глухих и слабослышащих школьников, раскрытия 

базовых вопросов теории и практики  курса  

Содержание курса включает  следующие разделы: Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями слуха.  Классификации детей с нарушениями слуха. 

Педагогическая диагностика состояния слуховой функции. Современные теории 

обучения детей с нарушениями слуха. Специальные организации образования для детей с 

нарушениями слуха. Содержание работы по развитию слухового восприятия речи в 

специальной школе и требования, предъявляемые к ней. Цели и задачи развития 

слухового восприятия речи. Использование звукоусиливающей аппаратуры (ЗУА). 

Использование разных видов восприятия речи. Формы организации учебной 

деятельности  по развитию слухового восприятия. Развитие слухового восприятия на 

индивидуальном занятии в школе глухих и слабослышащих. Развитие слухового 

восприятия на групповом занятии в школе глухих и слабослышащих. Развитие слухового 

восприятия на фронтальном занятии в школе глухих и слабослышащих.  Структура 

фронтального занятия. Развитие слухового восприятия на уроках коррекционной 

ритмики. Развитие слухового восприятия на общеобразовательном уроке. Развитие 

слухового восприятия на внеклассном занятии.   Технология развития слухового 

восприятия у детей с нарушением слуха. Развитие слухового восприятия речью. Развитие 

слухового восприятия словами. Различение звуко-слоговой структуры слова. Различение 

ритмической структуры слова. Различение целостных речевых структур. Развитие 

слухового восприятия текстами. Работа над выразительностью речи. Использование 

развивающих упражнений в развитии слухового восприятия. Применение компьютерных 

программ в развитии слухового восприятия.  

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) описывать психолого-педагогические особенности развития слухового 

восприятия у неслышащих и слабослышащих учащихся; 

2)  выявлять непосредственную  взаимосвязь в изучении специальных 

предметов,  

3) определять основные мероприятия по слухоречевой   абилитации  

неслышащих и слабослышащих школьников; 

4) демонстрировать навыки формирования слуховых представлений, 

слухового внимания на специфических и общеобразовательных формах организации 

учебной деятельности и в воспитательном процессе; 

5) ставить конкретные цели, достигать в соответствии с целью конкретные 

практические результаты, 

6) выявлять возникающие в профессиональной деятельности проблемы. 

 

Psycho-pedagogical characteristics of children with hearing 

impairments.Classification of children with hearing impairments.Pedagogical diagnostics of 

auditory function.Modern theories of teaching children with hearing impairments.Special 

educational organization for children with hearing impairments.The content of the work on the 

development of hearing vos¬priyatiya speech at a special school and the requirements for it.The 

objectives and tasks of the auditory speech perception.The use of loudspeaker appara¬tury 
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(SCT).The use of different types of speech perception.The forms of organization of training 

activities for the development of auditory perception. 

The use of different types of speech perception. The forms of organization of training 

activities for the development of auditory perception. The development of auditory perception 

on individual аlbom in the classroom Deaf. The development of auditory perception in the 

group in the classroom Deaf.The development of auditory perception on the front in the 

classroom Deaf.The structure of the front lessons.The development of auditory perception in the 

classroom correctional rhythm.The development of auditory perception on obscheobra 

zovatelnom lesson.The development of auditory perception on vneklassnom lesson. Technology 

development of auditory perception in children with hearing impairment .The development of 

auditory perception speech. The development of auditory perception of words . The distinction 

between sound- syllabic word structure . The distinction between the rhythmic structure of the 

word . Distinguishing coherent speech patterns .The development of the auditory perception of 

the text.Work on expressive speech . Using the developing exercises in the development of 

auditory perception . The use of computer programs in razvi¬tii auditory perception . 

As a result of the discipline the student will have to: 

1) describe the psychological and pedagogical features of the development of auditory 

perception in deaf and hard of hearing students; 

2) identify the direct relationship in the study of special subjects,  

3) determine the main measures for the rehabilitation of hearing-and-speech deaf and 

hard of hearing students; 

4) demonstrate skills of formation of auditory representations, auditory attention on 

specific and General forms of the organization of educational activity and in educational 

process; 

5) set specific goals, achieve specific practical results in accordance with the goal, 

6) identify emerging in professional activities problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жасерекшелігі физиология және мектеп гигенасы 

Возрастная физиология и школьная гигиена, специальная педагогика  

Age physiology and school hygiene 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrequisites 

Есту, сөйлеу және көру мүшелерінің патологиясы және анатомиясы, 

психопатология. 

Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения, 

психопатология. 

Anatomy, physiology and pathology of hearing, speech and vision, psychopathology 

 

 

Жалпыға білім беру процесіндегі көру қабілеті бұзылған балаларды 

психология-педагогикалық қолдау 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушенным зрением в 

общеобразовательном процессе 

Psychological and pedagogical support of children with impaired vision in the 

educational process 

Мақсаты: жалпы білім беру процесінде көру қабілеті бұзылған балаларды 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді ұйымдастыру туралы студенттерде қажетті 

теориялық білімді қалыптастыру. 

 Пән мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: кӛру қабілеті зақымдалған кіші 

мектеп жасындағы балалардың дамуының психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері. 

Кӛру қабілеті зақымдалған балалардың дамуын психологиялық-педагогикалық қолдауды 

ұйымдастырудың ерекшелігі. Жалпы білім беретін мектепте кӛру қабілеті зақымдалған 

балалардың даму процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді 

ұйымдастырудың қазіргі заманғы практикасын талдау. Жалпы білім беретін мектепте 

кӛру қабілеті зақымдалған балалардың даму тиімділігінің психологиялық-педагогикалық 

шарттары. Кӛру қабілеті зақымдалған кіші мектеп жасындағы балалардың дамуын 

зерттеудің психодиагностикалық моделі. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 
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1) көру қабілеті бұзылған балалар мәселесі бойынша статистикалық материалды 

сипаттау, қазіргі уақытта әлемдік қоғамдастықта және Қазақстан Республикасының 

ауқымында мәселенің жай-күйін ашу; 

2) көру қабілеті зақымдалған кіші мектеп жасындағы балалардың дамуын 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің теориялық-әдіснамалық және ғылыми-

практикалық негіздері мен ерекшеліктерін анықтау; 

3) көру қабілеті зақымдалған кіші мектеп жасындағы балалардың даму 

ерекшеліктерін талдау нәтижелері негізінде жалпы білім беретін мектепте кӛру қабілеті 

зақымдалған балалардың даму процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді 

ұйымдастыру ерекшелігін анықтау; 

4) көру қабілеті бұзылған балалардың психологиялық жай-күйін зерттеуге 

мүмкіндік беретін неғұрлым сензитивті психодиагностикалық әдістерді анықтау; 

5) көру қабілеті бұзылған балалардың мүмкіндіктеріне сәйкес 

психодиагностикалық әдістемелердің бейімделу ерекшеліктерін, олардың 

модификациясын анықтау 

6) офтальмогигиеналық ұсыныстарды ескере отырып, түзету-білім беру 

процесін ұйымдастыруға міндетті. 

  

Цель: формирование у студентов необходимой суммы теоретических знаний об  

организации психолого-педагогического сопровождения детей с нарушенным зрением в 

общеобразовательном процессе. 

 Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: 

Психолого-педагогические особенности развития детей младшего школьного возраста с 

нарушениями зрения. Специфика организации психолого-педагогического 

сопровождения развития детей с нарушениями зрения. Анализ современной практики 

организации психолого-педагогического сопровождения процесса развития детей с 

нарушениями зрения в общеобразовательной школе. Психолого-педагогические условия 

эффективности развития детей с нарушениями зрения в общеобразовательной школе. 

Психодиагностическая модель исследования развития детей младшего школьного 

возраста с нарушениями зрения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1)  описывать статистический материал по проблеме детей с нарушенным 

зрением, раскрыв состояние вопроса в настоящее время в мировом сообществе и в 

масштабах Республики Казахстан; 

2)  выявлять теоретико-методологические и научно-практические основы и 

особенности психолого-педагогического сопровождения развития детей младшего 

школьного возраста с нарушениями зрения в условиях массовой школы; 

3) на основе результатов анализа особенностей развития детей младшего 

школьного возраста с нарушениями зрения, определять специфику организации 

психолого-педагогического сопровождения процесса развития детей с нарушенным 

зрением в общеобразовательной школе; 

4) выявлять наиболее сензитивные психодиагностические методы, позволяющие 

исследовать психологическое состояние детей с нарушением зрения; 

5) определять специфику адаптации психодиагностических методик, их 

модификацию в соответствии с возможностями детей с нарушениями зрения 

6) организовывать коррекционно-образовательный процесс с учетом 

офтальмогигиенических рекомендаций. 

  

Purpose: to form students with the necessary amount of theoretical knowledge about 

the organization of psychological and pedagogical support of children with impaired vision in 

the general educational process. 

 The content of the discipline includes the study of the following sections: 

Psychological and pedagogical features of the development of children of primary school age 

with visual impairment. The specifics of the organization of psychological and pedagogical 

support of the development of children with visual impairments. Analysis of the modern 

practice of the organization of psychological and pedagogical support of the development of 

children with visual impairments in the secondary school. 
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Psychological and pedagogical conditions of the effectiveness of the development of children 

with visual impairment in a comprehensive school. Psychodiagnostic model of the development 

of primary school children with visual impairments. 

 As a result of the discipline the student will have to: 

1) describe statistical material on the problem of children with impaired vision, 

revealing the current state of the issue in the world community and in the Republic of 

Kazakhstan; 

2) to identify the theoretical, methodological, scientific and practical basis and 

features of psychological and pedagogical support for the development of primary school 

children with visual impairment in a mass school; 

3) on the basis of the results of the analysis of the features of development of 

children of primary school age with visual impairment, to determine the specifics of the 

organization of psychological and pedagogical support of the process of development of 

children with impaired vision in secondary school; 

4) to identify the most sensitive psychodiagnostic methods to investigate the 

psychological state of children with visual impairment; 

5) to determine the specifics of adaptation of psychodiagnostic techniques, their 

modification in accordance with the capabilities of children with visual impairment 

6) to organize a correctional and educational process taking into account 

oftalmologicheskiy recommendations. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

 Арнайы білім беру, арнайы психология, Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің 

патологиясы және физиология, анатомиясы 

                Специальная педагогика, Специальная психология, Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, речи и зрения 

 Special Education, Special Psychology, Anatomy, physiology and pathology of 

hearing, speech and vision 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мамандану бойынша бітіру жұмысын жазу 

Написание выпускной работы по специализации 

Writing the final work on specialization 

 

 

Интеллектісі зақымдалған балаларға арналған мектепте жаратылыстану 

және географияны оқытудың әдістемесі мен теориясы 

Теория и методика обучения естествознания и географии в школе для детей 

с нарушениями интелекта 

Theory and methods of teaching science and geography in schools for children 

with impaired intelligence 

Мақсаты: студенттерде интеллектісі бұзылған балаларды жаратылыстануға 

оқытудың теория мен технологиясының негізгі сұрақтары туралы толық және көлемді 

үсінікті қалыптастыру, оқытудың теория мен технологиясының түзету бағытын көрсету, 

арнайы мектептерде жаратылыстануды оқытудың құралдармен, әдістермен және 

формалармен табиғаттану құрылымы мен мазмұны арасындағы өзара байланыс пен 

заңдылықтарын ашу.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді өзіне қосады: Ақыл есі кем оқушылардың 

оқыту тәсілдері мен әдістемелері, сабақ бағытына байланысты оқытуда жалпы 

дидактикалық принциптерді және арнаулы педагогикалық принциптерді қолдану.  

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) зияты зақымдалған балаларды жаратылыстану біліміне оқытудың теориясы 

мен технологиясының негізгі аспектілерін анықтау; 

2) оқытудың теориясы мен технологиясының түзету бағытын түсіндіру,  

3) табиғаттану материалының мазмұны мен құрылымы, арнайы мектепте 

жаратылыстануды оқытудың құралдары, әдістері мен формалары арасындағы 

заңдылықтар мен өзара байланысын сипаттау; 
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4) жаратылыстану және география пәндерін оқыту процесінде білім алуға және 

психикалық-дене кемшіліктерін жоюға немесе әлсіретуге бағытталған оқу және түзету 

жұмыстарының әдістері мен тәсілдерін меңгеру дағдыларын көрсету; 

5) нақты мақсаттар қоюға, нақты практикалық нәтижелерге қол жеткізуге.  

 

Цель: формирование у студентов целостного и объемного представления об  

основных вопросах теории и технологии обучения естествознанию детей с нарушениями 

интеллекта, показать коррекционную направленность теории и технологии обучения, 

раскрыть закономерности и взаимосвязи между содержанием  и структурой  

природоведческого материала, средствами, методами и формами обучения 

естествознанию  в специальной школе.  

Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: 

Формы, методы и приемы обучения умственно отсталых учащихся, применение в 

обучении общих дидактических принципов и принципов специальной педагогики в 

зависимости от цели урока, особенностей усвоения учебного материала учащимися, 

объема материала. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) определять основные аспекты  теории и технологии обучения 

естествознанию детей с нарушениями интеллекта; 

2) объяснять коррекционную направленность теории и технологии обучения,  

3) описывать закономерности и взаимосвязи между содержанием и 

структурой  природоведческого материала, средствами, методами и формами обучения 

естествознанию  в специальной школе; 

4)  деионстрировать навыки владения приемами и методами учебной и 

коррекционной работы, направленной на получение знаний и  на устранение или 

ослабление психофизических недостатков детей с ОВ в процессе обучения 

естествознанию и географии; 

5) ставить конкретные цели, достигать в соответствии с целью конкретные 

практические результаты. 

 

Purpose: formation of students' holistic and volumetric representation of the basic 

questions of the theory and technology of training natural history of children with intellectual 

disabilities, show correctional orientation theory and learning technology, to reveal patterns and 

relationships between the content and the structure of the natural history of the material, means, 

methods and forms of teaching natural science in a special school. 

The content of the discipline includes the study of the following topics: forms, 

methods and techniques of teaching mentally retarded students, the use of the training of general 

didactic principles and the principles of special education, depending on the purpose of the 

lesson, the features of Learning students, the volume of material. 

As a result of the discipline the student will have to: 

1) to determine the main aspects of the theory and technology of teaching natural 

science to children with intellectual disabilities; 

2) explain the correctional orientation of the theory and technology of training,  

3) describe the laws and relationships between the content and structure of natural 

history material, means, methods and forms of teaching natural science in a special school; 

4) demonstrate skills in the methods and techniques of educational and correctional 

work aimed at obtaining knowledge and to eliminate or reduce the mental and physical 

disabilities of children with S in the process of teaching science and geography; 

5) set specific goals, achieve specific practical results in accordance with the goal 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites 
Арнайы психология,   Мүмкіншілігі шектеулі балалардың дамуындағы 

клиникалық ерекшеліктері.    

Специальная психология, Клинические особенности развития детей с ОВ  

Special psychology, Clinical peculiarities of children with LP development 

Постреквизиттер / Постреквизиты / post-requisites 

Мамандық бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Написание дипломной работы по специализации 
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Writing graduation project on specialization 

 

 

Даудың бұзылуы және сөйлеудің ырғақты жағы 

Нарушения голоса и темпо-ритмической стороны речи 

Violations of the voice and tempo-rhythmic side of speech 
 Пәнді меңгеру мақсаты - кәсіби және түзету-педагогикалық (логопедиялық) іс-

әрекеттерді арнайы және жалпы білім беру мекемелері жағдайында жүзеге асыруға 

студенттердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

 Пәннің мазмұны риноляцияның этиологиясы, патогенезі, жіктелуі, 

ринолалияның ашық органикалық түрімен түзету әдісі, сөйлеу және дауыстың 

қарқындылығы жағынан бұзылуын зерттеуді қамтиды. Сөйлеу сөйлемі. Оның бұзылу 

себептері. Үзіліссіз сөйлеу жылдамдығы. Сөз сөйлеу жылдамдығын бұзу формалары. 

Конвульсиялық емес табиғаттың кабықтары. Қабынуды басу. Соқтығысатын және 

тырыспайтын табиғаттың салыстырмалы сипаттамалары. Кептелудің себептері, олардың 

жиілігі. Ескерту сөзінің керегі жоқ. Түрлі жерлерде кептелу түрлері. Невроздық және 

невроздық котировка белгілері. Кеуделердің патофизиологиялық механизмдері. 

Кептелудің алдын алу. Мектеп жасына дейінгі және бастауыш мектеп жасындағы 

балалардың кеудені тексеру. Мектепке дейінгі жастағы балаларды кідіртуге кешенді 

психологиялық-педагогикалық әсер ету жүйесі. 

 Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) қарқынды-ырғақты сөйлеу бұзылыстары мен дауыстың бұзылуының әртүрлі 

формалары негізінде жатқан этиопатогенетикалық факторларды анықтау; ; 

2) қарқынды-ырғақты сөйлеу бұзылыстары мен дауыстың бұзылуының барлық 

нысандары кезінде сөйлеу ақауының құрылымын; логопедиялық тексеру әдістемесін 

анықтау;  

3) түзету-білім беру ортасын ұйымдастыру принциптерін, оның элементтері мен 

олардың арасындағы байланысты атау;  

4) сөйлеу патологиясының әртүрлі формаларының дифференциалды 

диагностикасын құрастыру, диагностикалық және болжамдық тұжырымдар құрастыру; 

5) тілдік бұзылулардың түріне, нысанына және дәрежесіне сәйкес бұзылған 

функцияларды түзетудің жеке бағдарламаларын жасау үшін диагностикалық тексеру 

нәтижелерін қолдануға;; 

6) білім беру мекемелерінің әртүрлі типтерінде мектепке дейінгі балалар мен 

мектеп оқушыларын түзете оқытудың дидактикалық материалдары мен бағдарламаларын 

пайдалану; 

7) түзету әдістемелерін іріктеуді жүргізу, сөйлеу патологиясы бар адамдарда 

сөйлеу бұзылыстарын еңсеруге бағытталған логопедиялық сабақтарды, сондай-ақ 

профилактикалық іс-шараларды әзірлеу және өткізу; 

8) балалармен жеке және фронтальды логопедиялық сабақтарды перспективалық 

және ағымдағы жоспарлауды жүзеге асыру; әртүрлі типтегі логопедиялық сабақтарға 

кешенді талдау мен өздігінен талдау жасауды жүзеге асыру; 

9) сөйлеуді және моторлы функцияларды тексеру, сөйлеудің әр түрлі жақтарын 

тексеру материалдарын талдау және логопедиялық қорытындыны тұжырымдау 

хаттамаларын құрастыру; 

10) балаларға, жасөспірімдерге және ересектерге логопедтік тексеру жүргізу; 

11) жеке және фронтальды логопедиялық сабақтарды жүргізу және талдау 

жасау; 

12) әртүрлі түзету-білім беру мекемелерінде көзделген логопедиялық 

құжаттарды жүргізуді ұсынуға міндетті. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

профессиональных компетенций в сфере осуществления профессиональной 

коррекционно-педагогической (логопедической) деятельности в условиях как 

специальных, так и общеобразовательных учреждений 

Содержание дисциплины включает в себя изучение нарушений темпо-

ритмической стороны речи и голоса: ринолалия – этиология, патогенез, классификация,  
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методики коррекционной работы при открытой органической форме ринолалии.  Темп 

речи. Причины его нарушения. Прерывистый темп речи. Формы нарушения темпа речи. 

Запинки несудорожного характера. Запинки судорожного характера. Сравнительная 

характеристика запинок судорожного и несудорожного характера. Причины 

возникновения речевых судорог, их частота. Предупреждение речевых запинок. Виды 

заикания по различным признакам. Признаки невротического и неврозоподобного 

заикания. Патофизиологические механизмы заикания. Профилактика заикания. 

Обследование заикающихся детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Система комплексных психолого-педагогических воздействий на заикающихся детей 

дошкольного возраста. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) определять этиопатогенетические факторы, лежащие в основе различных 

форм темпо-ритмических речевых нарушений и нарушений голоса; содержание понятий, 

отражающих определение каждой формы речевой патологии; 

2) выявлять структуру речевого дефекта при всех формах темпо-

ритмических речевых нарушений и нарушений голоса; методики логопедического 

обследования;  

3) называть принципы организации коррекционно-образовательной среды, 

составляющие ее элементы и связи между ними;  

4) составлять  дифференциальную диагностику различных форм речевой 

патологии, формулировать диагностические и прогностические выводы; 

5) применять результаты диагностического обследования для составления 

индивидуальных программ коррекции нарушенных функций в соответствии с видом, 

формой и степенью речевых расстройств; 

6) использовать дидактические материалы и программы коррекционного 

обучения дошкольников и школьников в различных типах образовательных учреждений; 

7) производить отбор коррекционных методик, разрабатывать и проводить 

логопедические занятия, направленные на преодоление нарушений речи у лиц с речевой 

патологией, а также профилактические мероприятия; 

8) осуществлять перспективное и текущее планирование индивидуальных и 

фронтальных логопедических занятий с детьми; осуществлять комплексный анализ и 

самоанализ логопедических занятий разного типа; 

9) составлять  протоколы обследования речи и моторных функций, анализа 

материалов обследования различных сторон речи и формулировки логопедического 

заключения; 

10)  проводить логопедическое обследование детей, подростков и взрослых; 

11) составлять  разработки проведения и анализа индивидуальных и 

фронтальных логопедических занятий; 

12) представлять ведение логопедической документации, предусмотренной в 

различных коррекционно-образовательных учреждениях. 

  

The purpose of mastering the discipline is to form students' professional competencies 

in the implementation of professional correctional-pedagogical (speech therapy) activities in 

conditions of both special and general educational institutions. 

 The content of the discipline includes the study of violations of the tempo-rhythmic 

side of speech and voice: rhinolalia - etiology, pathogenesis, classification, methods of remedial 

work with an open organic form of rhinolalia. Rate of speech. The reasons for its violation. 

Intermittent rate of speech. Forms of violation of the rate of speech. Heels of non-convulsive 

nature. Hemming convulsive nature. Comparative characteristics of the stumbling convulsive 

and non-convulsive nature. Causes of speech cramps, their frequency. Warning speech 

hesitations. Types of stuttering on various grounds. Signs of neurotic and neurosis-like 

stuttering. Pathophysiological mechanisms of stuttering. Prevention of stuttering. Examination 

of stuttering children of preschool and primary school age. The system of complex 

psychological and pedagogical effects on stuttering children of preschool age. 

 As a result of the discipline the student will have to: 
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1) determine the etiopathogenetic factors underlying the various forms of tempo-

rhythmic speech disorders and voice disorders; the content of the concepts that reflect the 

definition of each form of speech pathology; 

2) to identify the structure of speech defects in all forms of tempo-rhythmic speech 

disorders and voice disorders; methods of speech therapy examination;  

3) to name the principles of the organization of correctional and educational 

environment, its constituent elements and the relationship between them;  

4) to make differential diagnostics of various forms of speech pathology, to formulate 

diagnostic and prognostic conclusions; 

5) apply the results of the diagnostic examination for the preparation of individual 

programs for the correction of impaired functions in accordance with the type, form and degree 

of speech disorders; 

6) to use didactic materials and programs of correctional training of preschool children 

and schoolchildren in different types of educational institutions; 

7) to select corrective techniques, develop and conduct speech therapy sessions aimed 

at overcoming speech disorders in persons with speech pathology, as well as preventive 

measures; 

8) to carry out long-term and current planning of individual and frontal speech therapy 

sessions with children; to carry out a comprehensive analysis and introspection of speech 

therapy sessions of different types; 

9) make protocols of speech and motor functions examination, analysis of materials of 

examination of different sides of speech and formulation of logopedic conclusion; 

10) conduct logopedic examination of children, adolescents and adults; 

11) be the development and analysis of individual and frontal speech therapy sessions; 

12) represent maintaining the logopedic documentation provided in various 

correctional and educational institutions. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

 Арнайы білім беру, арнайы психология, сөйлеу терапиясының негіздері 

Специальная педагогика, Специальная психология, Основы логопедии 

 Special Education, Special Psychology, Basics of Speech Therapy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мамандану бойынша бітіру жұмысын жазу 

Написание выпускной работы по специализации 

Writing the final work on specialization 

  

 

Есту қабілеті бұзылған балалардың сөйлеу қабілетін қалыптастыру 

әдістемесі 

Методика формирования произношения детей с нарушениями слуха 

Technique of pronunciation formation for children with hearing impairment 

Сурдопедагогика саласында маманданған студенттер оқиды. 

Мақсаты-студенттердің есту қабілеті зақымдалған балаларды айтуды оқытудың 

ұйымдастырушылық-педагогикалық, дидактикалық және түзету ерекшеліктері туралы 

білімдерін қалыптастыру .  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: кіріспе. Естімейтін және нашар 

еститін балаларды айтуды оқыту кезеңдері. Есту қабілеті зақымдалған балалардың 

ауызекі сөйлеуін дамытудың рөлі. Есту функциясы бұзылған балалардың сөйлеу 

жақтарын дамыту бойынша жұмыстың міндеттері мен мазмұны.  Есту қабілеті 

зақымдалған мектеп жасына дейінгі балалардың айтылуын үйрету. Мектеп жасына 

дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты. Айтуды оқытуда дактильді сөйлеуді 

қолдану. Мектепке дейінгі сурдопедагогикада қабылданған "жазбаша сөйлеу" түсінігі. 

Мектеп жасына дейінгі саңырау балалардың ауызша сөйлеуі. Айтуды оқытудың 

дайындық кезеңі. Әр түрлі қызмет түрлерінде сөйлеуді қалыптастыру. Балалардың 

тұрмысын және мінез-құлқын ұйымдастыруға байланысты сөйлеуді үйрету. Қоршаған 

ортамен таныстыруға байланысты сөйлеуді үйрету.   Саңырау оқушыларды айтылуға 

үйрету. Дауысты дыбыстар. Артикуляция ағзаларының түзілуі, айтылу бұзылуының 

ықтимал себептері және түзету жолдары. Дауысты дыбыстардың айтылуын бекіту үшін 
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жаттығуларды құру.  Дауыссыз дыбыстар. Артикуляция ағзаларының түзілуі, айтылу 

бұзылуының ықтимал себептері және түзету жолдары. Дауыссыз дыбыстардың айтылуын 

бекіту үшін жаттығуларды құру. Сөздік екпінмен жұмыс. Сөйлеу қарқынымен жұмыс. 

Орыс тілінің орфоэпиясының нормаларын оқыту. Естімейтін балалардың ауызша сөйлеу 

жағына өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру. Естімейтін балалардың ауызша 

сөйлеу жағына өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру шарттары. Саңырау 

балалардың айтылуына өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру әдістемесі. Айтылу 

жұмыстарын ұйымдастыру формалары. Сөйлеуді қалыптастыру бойынша жеке сабақтар. 

Музыкалық-ырғақтық сабақтарда сөйлеудің сөйлеу жағын қалыптастыру. Сөйлеу 

зарядтары. Балалардың ауызша сөйлеу бойынша сыныптан тыс жұмыс. Ауызша сөйлеуді 

тексеру. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) Есту аппаратының құрылымы мен функцияларының негізгі ұғымдарын, есту 

қабілетінің бұзылу түрлерін, есту протездеу түрлерін атау; 

2) есту қабілетін диагностикалық және скринингтік тексеру жүргізу, есту 

қабілеті бұзылған ерте жастағы балалармен түзету жұмысының негізгі бағыттарын 

айқындау; 

3) есту қабілеті зақымдалған ерте жастағы балалардың есту қабілетін, сөйлеуін 

және танымдық дағдыларын дамыту бағдарламаларын әзірлеу; 

 4) нақты мақсаттар қоюға, нақты практикалық нәтижелерге қол жеткізуге;, 

5) кәсіби қызметте туындайтын проблемаларды анықтау. 

  

Дисциплина «Методика формирования произношения детей с нарушениями 

слуха» относится относится к дисциплинам специальной педагогики, ее изучают 

студенты специализирующиеся в области  сурдопедагогики. 

Цель - формирование у студентов знаний об организационно-педагогических, 

дидактических и коррекционных особенностях обучения  произношению  детей с 

нарушением слуха. 

Содержание курса включает  следующие разделы: Введение. Периоды обучения 

глухих и слабослышащих детей произношению. Роль развития устной речи у детей с 

нарушением слуха. Задачи и содержание работы по развитию произносительной стороны 

речи у детей с нарушенной слуховой функцией.  Обучение произношению детей 

дошкольного возраста с нарушениями слуха. Цель дошкольного обучения и воспитания 

глухих детей. Использование дактильной речи при обучении произношению. Понятие 

«письменная речь», принятое в дошкольной сурдопедагогике. Устная речь глухих 

дошкольников. Подготовительный период обучения произношению. Формирование речи 

в различных видах деятельности. Обучение речи в связи с организацией быта и 

поведения детей. Обучение речи в связи с ознакомлением с окружающим.   Обучение 

глухих школьников произношению. Гласные звуки. Уклад органов артикуляции, 

возможные причины нарушения произношения и пути коррекции. Построение 

упражнений для закрепления произношения гласных звуков.  Согласные звуки. Уклад 

органов артикуляции, возможные причины нарушения произношения и пути коррекции. 

Построение упражнений для закрепления произношения согласных звуков. Работа над 

словесным ударением. Работа над темпом речи. Обучение нормам орфоэпии русского 

языка. Формирование навыков самоконтроля  над произносительной стороной устной 

речи глухих детей. Условия формирования навыков самоконтроля  над произносительной 

стороной устной речи глухих детей. Методика формирования навыков самоконтроля  над 

произношением глухих детей. Формы организации работы над произношением. 

Индивидуальные занятия по формированию произношения. Формирование 

произносительной стороны речи на музыкально-ритмических занятиях. Речевые зарядки. 

Внеклассная работа над устной речью детей. Обследование устной речи. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) называть базовые понятия строения и функций слухового аппарата, типы 

нарушений слуха, виды слухопротезирования; 

2) проводить диагностическое и скрининговое обследование слуха, определять 

основные направления коррекционной работы с детьми раннего возраста, имеющими 

нарушения слуха; 
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3)  разрабатывать программы развития слухового восприятия, речи и 

познавательных навыков у детей раннего возраста с нарушениями слуха; 

 4) ставить конкретные цели, достигать в соответствии с целью конкретные 

практические результаты, 

5) выявлять возникающие в профессиональной деятельности проблемы. 

 

Discipline "Methods of formation of pronunciation of children with hearing 

impairment" refers to the disciplines of special pedagogy, it is studied by students specializing 

in the field of sign language. 

The aim is to form students ' knowledge about organizational and pedagogical, 

didactic and correctional features of teaching pronunciation to children with hearing 

impairment. 

The content of the course includes the following sections: Introduction. Periods of 

teaching deaf and hard of hearing children pronunciation. The role of oral speech development 

in children with hearing impairment. Tasks and content of the work on the development of the 

pronouncing side of speech in children with impaired auditory function.  Teaching 

pronunciation to preschool children with hearing impairments. The purpose of preschool 

education and education of deaf children. The use of dactyl speech in teaching pronunciation. 

The concept of "written speech", adopted in preschool sign language. Oral speech of deaf 

preschoolers. Preparatory period of pronunciation training. The formation of speech in various 

types of activities. Speech training in connection with the organization of life and behavior of 

children. Speech training in connection with familiarization with the environment.   Teaching 

deaf students pronunciation. Vowel. The way of articulation, possible causes of pronunciation 

disorders and ways of correction. Building exercises to consolidate the pronunciation of vowel 

sounds.  Consonant. The way of articulation, possible causes of pronunciation disorders and 

ways of correction. Building exercises to consolidate the pronunciation of consonant sounds. 

Work on verbal stress. Work on the pace of speech. Learning the rules of correct orthoepy of the 

Russian language. Formation of skills of self-control over the pronouncing side of oral speech 

of deaf children. Conditions of formation of skills of self-control over the pronouncing side of 

oral speech of deaf children. Technique of formation of skills of self-control over pronunciation 

of deaf children. Forms of organization of work on pronunciation. Individual lessons on the 

formation of pronunciation. Formation of the pronouncing side of speech in musical and 

rhythmic classes. Voice charging. Extracurricular work on the oral speech of children. 

Examination of oral speech. 

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to name the basic concepts of the structure and functions of the hearing aid, types of 

hearing disorders, types of hearing prosthesis; 

2) to carry out diagnostic and screening examination of hearing, to determine the main 

directions of correctional work with young children with hearing disorders; 

3) develop programs for the development of auditory perception, speech and cognitive 

skills in young children with hearing impairment; 

 4) set specific goals, achieve specific practical results in accordance with the goal, 

5) to identify problems arising in professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жалпы педагогика, Арнайы педагогика, Мүмкіншілігі шектеулі балалардың 

дамуындағы клиникалық ерекшеліктері Невропатология негіздері 

Общая педагогика, Специальная педагогика, Клинические особенности развития 

детей с ограниченными возможностями, Основы невропатологии, Анатомия, физиология 

и патология органов слуха, речи и зрения, Основы логопедии 

General Pedagogy, Special pedagogic, Anatomy physiology and pathology of hearing, 

speech and visio, Clinical features of development of children with LC, Principlesof 

neuropathology, Anatomy, physiology and pathology of hearing, speech and vision, 

Fundamentals of speech therapy. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrequisites 

Кәсиби (Педагогикалық), дипломдық  іс-тәжірибе, диплом зерттеу. 

Профессиональная (педагогическая), преддипломная  практика, дипломное 

исследование 
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Professional (teaching) practice of undergraduate, graduate study 

 

 

Миға оқыту жабдығы мен сауаттылықты оқыту 

Тифлотехника и обучение грамоте по системе Брайля 

Brain teaching equipment and literacy training 

Мақсаты: студенттердің көзі көрмейтін және нашар көретін балаларды оқу 

және жазу жүйелері туралы, осы санаттағы балаларды тифлотехникалық Оқыту 

құралдары туралы теориялық білімдерін қалыптастыру. 

 Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: тифлотехника туралы түсінік. 

Литеоатуралық оқуды жазуға арналған бедерлі-нүктелік белгілер жүйесі. 

Көрмейтіндердің метематикалық жазбасы. Көзі көрмейтін және нашар көретін жазық 

жазу жүйесі. Бедерлі-нүктелі қаріпті оқу мен жазуға үйрету үшін тифлотехникалық 

құралдар. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) Л. Брайль жүйесі бойынша бедерлі-нүктелік шрифт; е. гебольт шрифтімен 

жазу, тез жазу; 

2) Л. Брайль жүйесі, е. гебольд шрифті, тифлотехникалық жазба құралдары 

бойынша көру қабілеті бұзылған балаларды оқыту әдістемесінің теориялық және 

практикалық негіздерін меңгеру.; 

3) Л. Брайль жүйесі бойынша рельефті-нүктелік шрифтпен оқыту бойынша 

жұмыс жүйесін жоспарлау; 

4) Л. Брайль жүйесі бойынша бедерлі-нүктелі қаріптің көмегімен, е. гебольд 

қаріптің, тез жазудың көмегімен жазуларды орындау және осы техникалармен жазылған 

мәтіндерді оқу; 

5) Л. Брайль жүйесі бойынша рельефті-нүктелі қаріпті көру қабілеті бұзылған 

балаларды оқыту үшін дидактикалық карточкаларды қолдану; 

6) сабақ конспектілерін әзірлеу; 

7) офтальмогигиеналық ұсынымдарды ескере отырып, түзету-білім беру 

процесін жүзеге асыру.  

 

Цель: формирование у студентов необходимой суммы теоретических знаний о 

системах письма и чтения незрячих и слабовидящих детей, о тифлотехнических 

средствах обучения детей данной категории. 

 Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: 

понятие о тифлотехнике. Система рельефно-точечных обозначений для записи 

литеоатурного чтения. Метематическая запись незрячих. Система плоского письма 

незрячих и слабовидящих. Тифлотехнические приборы для обучения чтению и письму 

рельефно-точечного шрифта. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) определять системы письма и чтения незрячих и слабовидящих (рельефно-

точечный шрифт по системе Л.Брайля; письмо шрифтом Е. Гебольта, скоропись; 

2) владеть теоретическими и практическими основами методики обучения детей с 

нарушением зрения по системе Л.Брайля, шрифтом Е. Гебольда, тифлотехническими 

письменными принадлежностями; 

3) планировать систему работы по обучению рельефно-точечным шрифтом по 

системе Л.Брайля детей с нарушениями слуха; 

4) выполнять записи с помощью рельефно-точечного шрифта по системе 

Л.Брайля, шрифта Е. Гебольда, скорописи, и читать тексты, записанные данными 

техниками; 

5) использовать дидактические карточки для обучения детей с нарушениями 

зрения рельефно-точечному шрифту по системе Л.Брайля; 

6) разрабатывать конспекты занятий; 

7) осуществлять коррекционно-образовательный процесс с учетом 

офтальмогигиенических рекомендаций. 
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Purpose: formation of students ' necessary amount of theoretical knowledge about 

writing and reading systems of blind and visually impaired children, about typhlotechnical 

means of teaching children of this category. 

 The course content includes the study of following topics: concept of teplotechnika. 

The system of Braille notation for recording literaturnogo reading. Mathematical recording of 

the blind. Flat writing system for the blind and visually impaired. Teplotehnicheskie devices for 

teaching reading and writing Braille font. 

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to determine the system of writing and reading of the blind and visually impaired 

(relief-dot font on the system of L. Braille; letter font E. Gebolt, cursive; 

2) to possess theoretical and practical bases of a technique of training of children 

with visual impairment on system of L. Braille, E. Gebold's font, typhlotehnicheskimi writing 

accessories; 

3) plan the system of work on teaching relief-dot font on the Braille system of 

children with hearing impairments; 

4) to write with the help of relief-point font on the system of L. Braille, E. Gebold 

font, cursive, and read the texts recorded by these techniques; 

5) use didactic cards to teach children with visual impairments relief-dot font on the 

Braille System; 

6) to develop summaries of classes; 

7) to carry out correctional and educational process taking into account 

ophthalmogigienicheskih recommendations. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

 Арнайы білім беру, арнайы психология, Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің 

патологиясы және физиология, анатомиясы 

                Специальная педагогика, Специальная психология, Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, речи и зрения 

 Special Education, Special Psychology, Anatomy, physiology and pathology of 

hearing, speech and vision 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мамандану бойынша бітіру жұмысын жазу 

Написание выпускной работы по специализации 

Writing the final work on specialization 

 

 

Танымдықіс-әрекет коррекциясы 

Коррекция познавательной деятельности 

Correction of cognitive activity 

"Танымдық іс-әрекетті түзету" психологиялық пәндерге жатады, оны 

дефектологиялық ғылым мен практика саласында маманданған студенттер оқиды. 

Мақсаты: студенттердің психологиялық түзету табыстылығына және ақауы бар 

балалардың ақыл-ой дамуын ынталандыруға ықпал ететін теориялық білім мен 

практикалық білімдерді меңгеруін қамтамасыз ету.  

Пән мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: түзету қызметін ұйымдастырудың 

жалпы мәселесі.Психокоррекцияның жалпы тәсілдері. Психокоррекция мақсаты мен 

міндеттері. Психокоррекция түрлері.  

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) оқылатын пәннің ұғымдық аппаратын, сондай-ақ баланың танымдық іс-

әрекетінің мазмұнын атау;   

2) Психокоррекциялық жұмыстың негіздерін және оның дефектологтың 

практикалық қызметіндегі мүмкіндіктерін; ақауды есепке ала отырып 

Психокоррекциялық жұмыстың ерекшелігін меңгеру; 

3) дефектологтың практикалық іс-әрекеті барысында психокоррекциялық 

кешендер мен бағдарламаларды сауатты әзірлеу және жүзеге асыру;   

4) ата-аналарға танымдық қызметті жандандыру немесе МВ балалардың дамуы 

бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу және ұсыну; 
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5) танымдық дамуын оңтайландыру мақсатында МШ балалармен 

психокоррекциялық іс-шаралар жүргізу дағдыларын меңгеру. 

 

«Коррекция познавательной деятельности» относится к психологическим 

дисциплинам ее изучают  студенты специализирующиеся в области дефектологической 

науки и практики. 

Цель: обеспечить овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими умениями, способствующими успешности психологической коррекции и 

стимуляции умственного развития детей, имеющими дефекты.  

Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: Общая 

проблематика организации коррекционной деятельности.Общие подходы к 

психокоррекции. Цели и задачи психокоррекции. Виды психокоррекции.  

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) называть понятийный аппарат изучаемой дисциплины, а также содержание 

познавательной деятельности ребенка;   

2) владеть основами психокоррекционной работы и ее возможности в 

практической деятельности дефектолога;  специфику психокоррекционной работы с 

учетом дефекта; 

3) грамотно разрабатывать и реализовывать в процессе практической 

деятельности дефектолога психокоррекционные комплексы и программы;   

4) разрабатывать и предоставлять родителям методические рекомендации по 

активизации познавательной деятельности или развития детей с ОВ; 

5) владеть навыками проведения психокоррекционных мероприятий с детьми с 

ОВ с целью оптимизации их познавательного развития. 

 

"Correction of cognitive activity" refers to psychological disciplines it is studied by 

students specializing in the field of defectological science and practice. 

Purpose: to provide students with theoretical knowledge and practical skills that 

contribute to the success of psychological correction and stimulation of mental development of 

children with defects.  

The content of the discipline includes the study of the following sections: General 

problems of the organization of correctional activities.Common approaches to psychotherapy. 

Goals and objectives of psychocorrection. The types of psychotherapy.  

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to name the conceptual apparatus of the discipline studied, as well as the content of 

cognitive activity of the child;   

2) to know the basics of psychocorrective work and its possibilities in the practice of 

the defectologist; specifics of psychocorrective work taking into account the defect; 

3) competently to develop and realize in the course of practical activity of the 

defectologist psychocorrectional complexes and programs;   

4) develop and provide parents with guidelines for enhancing cognitive activity or 

development of children with DISABILITIES; 

5) to possess skills of carrying out psychocorrectional actions with children with S for 

the purpose of optimization of their cognitive development. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің патологиясы және физиология, анатомиясы 

Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Anatomy, physiology and pathology of hearing, speech and vision 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Дифференциалды диагностика, үмкіндігі шектеулі балаларды отбасын 

датәрбиелеу 

Дифференциальная диагностика, семейное воспитание детей с ограниченными 

возможностями 

Differential diagnosis, Family education of children with limited capabilities. 

 

 

 



53 

 

Жазудың бұзылуы 

Нарушения письменной речи 

Writing disorders 

 Пәннің мақсаты - кәсіби логопедиялық құзыреттіліктерді қалыптастыру: 

Дисграфия мен дислексияның әдіснамалық және теориялық негіздерін, ауызша және 

жазбаша сөйлеудің бұзылуының өзара байланысын білу; жазбаша сөйлеудің бұзылуының 

этиопатогенетикалық механизмдері, олардың жіктелуі туралы заманауи түсініктерді ашу; 

Дисграфия мен дислексияның әртүрлі формаларында сөйлеу кемістігі мен түзету әсерін 

анықтау әдістемесін білу. 

Пәннің мазмұны онтогенездегі жазу және оқу механизмдері туралы заманауи 

түсініктерді оқып үйрену. Дисграфия мен дислексия механизмі, этиологиясы және 

жіктелуі туралы заманауи түсінік. Ауызша және вербалды емес психикалық 

функциялардың бұзылуымен жазу және оқу бұзылыстарының байланысы. Дисграфияның 

түрлері және олардың сипаттамасы. Дисграфияны жою бойынша логопедиялық 

жұмыстың әдістемесі. Дислексия және алексия. Дислексияны жою бойынша 

логопедиялық жұмыстың әдістемесі. Жазбаша сөйлеудің бұзылуы кезіндегі оқушыларды 

тексерудің негізгі бағыттары. Балалар мен ересектерде Дисграфия мен дислексияның 

алдын алу және түзету бойынша логопедиялық жұмысты ұйымдастыру. Бастауыш 

мектепте оқу мен жазу бұзылуының алдын алу, түзету жұмыстарын ұйымдастыру. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы:  

1) онтогенез барысында ауызша және жазбаша сөйлеу дамуының жалпы 

заңдылықтарын білу, 

осы сөйлеу патологиясының пайда болу себептері; 

2) бастауыш мектеп оқушыларының кемістігі көріністерінің негізгі 

симптоматикасын және мектепке дейінгі жастағы балалардың Дисграфия және дислексия 

белгілерін анықтау; 

3) жазбаша сөйлеу қабілеті бұзылған балалар мен ересектерге диагностикалық 

тексеру жүргізу, адамның нақты проблемаларын ескере отырып, түзету жұмысының жеке 

бағдарламасын құру; 

4) дифференциалдық диагностика әдістерін; неғұрлым тиімді түзету әдістерін 

меңгеру;  

5) нақты мақсаттар қоюға, нақты практикалық нәтижелерге қол жеткізуге 

міндетті. 

  

Цель дисциплины - формирование профессиональных логопедических 

компетенций: знание методологических и теоретических основ дисграфии и дислексии, 

взаимосвязи нарушений устной и письменной речи; раскрытие современных 

представлений об этиопатогенетических механизмах нарушений письменной речи, их 

классификации; знание методик выявления речевого дефекта и коррекционного 

воздействия при различных формах дисграфии и дислексии. 

Содержание дисциплины включает в себя изучение современных представлений о 

механизмах письма и чтения в онтогенезе. Современные представления о механизмах, 

этиологии и классификации дисграфий и дислексий. Связь нарушений письма и чтения с 

нарушениями вербальных и невербальных психических функций. Формы дисграфий и их 

характеристика. Методики логопедической работы по устранению дисграфии. Дислексия 

и алексия. Методики логопедической работы по устранению дислексии. Основные 

направления обследования учащихся при нарушениях письменной речи. Организация 

логопедической работы по предупреждению и коррекции дисграфии и дислексии у детей 

и взрослых. Предупреждение нарушений письма и чтения в начальной школе, 

организация коррекционной работы. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет:  

1) знать общие закономерности развития устной и письменной речи в процессе 

онтогенеза, 

причины возникновения данной речевой патологии; 

2) выявлять основную симптоматику проявлений дефекта у учащихся начальной 

школы и признаки дисграфии и дислексии у детей дошкольного возраста; 
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3) проводить диагностическое обследование детей и взрослых с 

нарушениями письменной речи, составлять индивидуальную программу коррекционной 

работы, исходя из реальных проблем человека; 

4) владеть методами дифференциальной диагностики; наиболее 

эффективными коррекционными методиками;  

5) ставить конкретные цели, достигать в соответствии с целью конкретные 

практические результаты. 

  

The purpose of discipline - the formation of professional speech competence: 

knowledge of the methodological and theoretical foundations of dysgraphia and dyslexia, the 

relationship of disorders of speech and writing; the disclosure of modern ideas about the 

etiopathogenetic mechanisms of violations of written speech, their classification; knowledge of 

procedures for detection of speech defect and intervention in various forms of dysgraphia and 

dyslexia. 

The content of the discipline includes the study of modern ideas about the mechanisms 

of writing and reading in ontogenesis. Modern views on the mechanisms, etiology and 

classification of dysgraphia and dyslexia. Connection of violations of writing and reading with 

violations of verbal and nonverbal mental functions. Forms of dysgraphia and their 

characteristics. Methods of speech therapy to eliminate dysgraphia. Dyslexia and Alexia. 

Methods of speech therapy to eliminate dyslexia. The main directions of the survey of students 

with violations of writing. Organization of speech therapy work on prevention and correction of 

dysgraphia and dyslexia in children and adults. Prevention of violations of writing and reading 

in primary school, the organization of correctional work. 

As a result of discipline training the student will have to:  

1) to know the General laws of development of oral and written speech in the process 

of ontogenesis, 

causes of this speech pathology; 

2) to identify the main symptoms of manifestations of the defect in primary school 

students and signs of dysgraphy and dyslexia in preschool children; 

3) to carry out diagnostic examination of children and adults with violations of written 

speech, to make the individual program of correctional work, proceeding from real problems of 

the person; 

4) to own methods of differential diagnostics; the most effective corrective techniques;  

5) set specific goals, achieve specific practical results in accordance with the goal. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

 Арнайы білім беру, арнайы психология, сөйлеу терапиясының негіздері 

Специальная педагогика, Специальная психология, Основы логопедии 

 Special Education, Special Psychology, Basics of Speech Therapy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мамандану бойынша бітіру жұмысын жазу 

Написание выпускной работы по специализации 

Writing the final work on specialization 

  

 

Қол-қимылы Арқылы Және дактилді Сөйлеу 

Дактильная и жестовая речь 

Daktilnym аnd Gestural Speech 

"Дактильді және ымдау тілі" пәні оны дефектологиялық ғылым мен 

практиканың әр түрлі салаларында маманданған барлық студенттер оқытады. 

Мақсаты – студенттерді теориялық біліммен, практикалық іскерлікпен және 

қимыл және дактильді сөйлеуді меңгеру дағдыларымен қаруландыру, қимыл сөйлеу 

құрылымын және Саңыраулардың коммуникативтік қызметінде оның қызмет етуін ашу.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Дактилология – саусақты әліпби.  

Дактильді сөйлеу-ауызша сөйлеу, ауызша қарым-қатынастың өзіндік кинетикалық түрі. 

Дактиль тілінің функциялары. Дактильді сөйлеуді аункциялау құрылымы мен 

ерекшеліктері. Ымдау тілі-белгі жүйесі. Кереңдердің коммуникативтік қызметіндегі 

ымдау тілі және оның функциялары. Қимыл тілінің ерекшеліктері.  Сөйлеу тілінің 
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лингвистикалық талдауы. Сурдопедагогикалық үдерісте дактильді және қаңылтыр 

сөйлеуді қолдану мәселелері.  Дактилдеу және әріптер мен шағын сөздерді қолмен оқу. 

Сөздер мен сөйлемдердің дактильді берілуі. Ұсыныстардың дактильді берілуі. Дактилдеу 

және дактилдеу қолдарынан оқу. Дактильді беру және сөздер мен сөйлемдерді қолмен 

оқу. Ұсыныстар мен мәтіндерді дактилдеу. Қимыл құрылымы. Қаңылтыр құрылымын 

сипаттауға арналған таңбалар . Уақытша ұғымдар; танысу; отбасы; үй, пәтер; тамақтану; 

табиғат; өсімдік әлемі; жануарлар әлемі; киім; Қала; көлік; жұмыстың ауызша түрлері 

(мәтіндермен жұмыс, әңгімелесу, Диалогтар және т.б.). 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) дактилологияның пайда болу тарихы, есту қабілеті бұзылған балалардың сөз 

сөйлеуін меңгерудегі дактилологияның рөлі;  

2) сөйлеу және калькуляторлық қатты сөйлеуді құру ерекшеліктерін анықтау; 

3) есту қабілеті зақымдалған балалармен жұмыс кезінде оқу-тәрбие процесінде 

дактильді және қимыл-қимыл сөйлеуін пайдалану; 

4) ауызша-жазбаша (дыбысты әріппен) жүйені "көрінетін сөзге" - дактильді, 

керісінше, дактильді сөздерді, сөз тіркестерін сөйлеу дыбысты әріпті нұсқасына декодтау 

(аудару), ым-қимыл құрылымын анықтау және ым-қимылдарды кодтау және кодтау үшін 

ымдау тілінің жазбаша жүйесін пайдалану;; 

5) күнделікті және кәсіби-бағдарлы қарым-қатынастың стандартты 

жағдайларында тілдік қарым-қатынасты қолдау үшін ымдау тілінің қажетті лексикалық 

минимумын (900 қимыл) қалыптастыру, дактильді және ымдау тілін қолдану арқылы 

баламен қарым-қатынас орнату. 

 

Дисциплина «Дактильная и жестовая речь» относится к педагогическим ее 

изучают все студенты специализирующиеся в различных областях дефектологической 

науки и практики. 

Цель – вооружить студентов теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками  владения жестовой и дактильной речью, раскрыть структуру 

жестовой речи и ее функционирования в коммуникативной деятельности глухих.  

Содержание курса включает  следующие разделы:Дактилология – пальцевая 

азбука.  Дактильная речь — своеобразная кинетическая форма словесной речи, 

вербальной коммуникации. Функции дактильной речи. Структура и особенности 

aункционирования дактильной речи. Жестовая язык как знаковая система. Жестовая речь 

и ее функции в коммуникативной деятельности глухих. Особенности жестовой речи.  

Лингвистический анализ жестовой речи. Проблемы использования дактильной и 

жестовой речи в сурдопедагогическом процессе.  Дактилирование и чтение с руки букв и 

небольших слов. Дактильная передача слов и предложений. Дактильная передача 

предложений. Дактилирование и считывание с дактилирующей руки. Дактильная 

передача и чтение с руки слов и предложений. Дактилирование предложений и текстов. 

Структура жеста. Символы для описания структуры жеста . Накопление жестового 

словаря по темам:  временные понятия; знакомства;     семья;    дом, квартира;    питание;   

природа;    растительный мир; животный мир;   одежда;    город;        транспорт;  Устные 

формы работы (работа с текстами, беседы, диалоги и т.д.). 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) владеть исторей возникновения дактилологии, роли дактилологии в 

овладении словесной речью детьми с нарушением слуха;  

2) определять особенности построения разговорной и калькирующей жестовой 

речи; 

3)  использовать дактильную и жестовую речь в учебно-воспитательном 

процессе при работе с детьми с нарушениями слуха; 

4)  проводить трансформацию  устно-письменной (звукобуквенной) системы в 

«видимую речь» - дактильную, и, наоборот, декодировать (переводить) дактильные 

слова, фразы в звукобуквенный вариант речи,   определять структуру жеста и 

использовать письменную систему жестового языка для кодирования и раскодирования 

жестов; 

5) сформировать необходимый лексический минимум жестового языка  (900 

жестов) для поддержания языкового контакта в стандартных ситуациях повседневного и 
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профессионально-ориентированного общения, устанавливать контакт с ребенком 

посредством  использования дактильной и жестовой речью. 

 

Discipline "Dactylic and gestural speech" refers to pedagogical it is studied by all 

students specializing in various fields of defectological science and practice. 

The aim is to equip students with theoretical knowledge, practical skills and 

proficiency in sign and dactyl speech, to reveal the structure of sign language and its 

functioning in the communicative activity of the deaf.  

The content of the course includes the following sections: Dactylology-finger 

alphabet.  Dactyl speech is a kind of kinetic form of verbal speech, verbal communication. 

Functions of dactyl speech. Structure and features of dactyl speech functioning. Sign language 

as a sign system. Sign language and its functions in the communicative activity of the deaf. 

Features of sign language.  Linguistic analysis of sign language. Problems of using dactyl and 

sign language in the sign language teaching process.  Dactyladenia and reading with hands 

letters and small words. Dactylic transmission of words and sentences. Dactylic transmission of 

sentences. Dactyladenia and reads from dactylonomy hands. Manual transmission and reading 

with hands, words and sentences. Dactyladenia sentences and texts. The structure of the gesture. 

Symbols to describe the structure of the gesture . Accumulation of sign vocabulary on topics: 

temporary concepts; Dating; family; house, apartment; food; nature; flora; fauna; clothing; city; 

transport; Oral forms of work (work with texts, conversations, dialogues, etc.). 

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to know the origins of dactylology, the role of dactylology in the mastery of verbal 

speech by children with hearing impairment;  

2) to define features of construction of colloquial and calcifying gesture speech; 

3) use dactyl and sign language in the educational process when working with children 

with hearing impairment; 

4) to carry out transformation of oral-written (zvukobukvenny) system in "visible 

speech" - dactyl, and, on the contrary, to decode (translate) dactyl words, phrases in 

zvukobukvenny version of speech, to define structure of a gesture and to use written system of 

sign language for coding and decoding of gestures; 

5) to form the necessary lexical minimum of sign language (900 gestures) to maintain 

language contact in standard situations of everyday and professionally-oriented communication, 

to establish contact with the child through the use of dactyl and sign language. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

 Арнайы педагогика, Есту қабілетің дамыту, Есту қабілеті бұзылған балаларда 

дыбыс айту жағының қалыптасуын әдістемесі. 

Специальная педагогика, развитие слухового восприятия, методика 

формирования произношения, 

Special pedagogics, The development of auditory pe reception, Methodology of the 

pronunciation of hearing-impaired children 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіби (педагогикалық) іс-тәжірибе 

Профессиональная (педагогическая) практика 

Professional (teaching) practice 

 

Көру қабілеті бұзылған балалардағы көрнекі қабылдауды және кеңістіктік 

көріністерді дамыту 

Развитие зрительного восприятия и пространственных представлений у 

детей с нарушениями зрения 

The development of visual perception and spatial representations in children 

with visual impairments 

"Көру қабілеті бұзылған балалардың көру қабілетін және кеңістіктік түсінігін 

дамыту" педагогтік пәндерге дефектологиялық ғылым мен тәжірибе саласында 

маманданған студенттер жатады. 

Мақсаты: студенттердің кӛру қабілеті зақымдалған балаларды тиімді түзету мен 

дамытуға ықпал ететін теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеруін 

қамтамасыз ету.  
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Пән мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: көру қабілеті бұзылған балалармен 

түзету қызметін ұйымдастырудың жалпы мәселесі. Танымдық үдерістердің даму 

тәуелділігі көру қабылдауының және кеңістіктік көріністердің қалыптасу деңгейіне.  

Танымдық іс-әрекет негіздерін дамыту және көру қабылдауын қалыптастыру үрдісінің 

міндеттері . Кӛру қабілеті зақымдалған балалардың қоғамда табысты бейімделуі мен 

әлеуметтенуінің шарты ретінде кӛру қабылдауын және кеңістіктік түсініктерді дамыту. 

Кӛру қабілеті зақымдалған балалардың кӛру қабілеті мен кеңістіктік түсінігін дамытудың 

шарттары, практикалық әдістері мен тәсілдері. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) оқылатын пәннің ұғымдық аппаратын, сондай-ақ көру қабілеті бұзылған 

балалармен түзету жұмысының мазмұнын атау;   

2) ақауды ескере отырып, түзету жұмысының ерекшелігін ұсынуға;; 

3) дефектологтың практикалық іс-әрекеті барысында түзету кешендері мен 

бағдарламаларын сауатты әзірлеу және жүзеге асыру;  

4) ата-аналарға көрнекі қабылдау мен кеңістіктік көріністерді дамыту бойынша 

әдістемелік ұсынымдар әзірлеу және ұсыну; 

5) көру қабілеті бұзылған балалармен олардың танымдық дамуын оңтайландыру 

мақсатында түзету іс-шараларын жүргізу. 

 

 «Развитие зрительного восприятия и пространственных представлений у детей с 

нарушениями зрения» относится к педагогическим дисциплинам ее изучают  студенты, 

специализирующиеся в области дефектологической науки и практики. 

Цель: обеспечить овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими умениями, способствующими эффективной коррекции и развитию детей, 

имеющих нарушения зрения.  

Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: Общая 

проблематика организации коррекционной деятельности с детьми, имеющими нарушения 

зрения. Зависимость развития познавательных процессов от уровня сформированности 

зрительного восприятия и пространственных представлений.  Задачи процесса 

формирования зрительного восприятия и развития основ познавательной деятельности . 

Развитие зрительного восприятия и пространственных представлений как условие 

успешной адаптации и социализации детей с нарушениями зрения в обществе. Условия, 

практические методы и приемы развития зрительного восприятия и пространственных 

представлений у детей с нарушениями зрения. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) называть понятийный аппарат изучаемой дисциплины, а также содержание 

коррекционной работы с ребенком с нарушенным зрением;   

2) представлять специфику коррекционной работы с учетом дефекта; 

3) грамотно разрабатывать и реализовывать в процессе практической 

деятельности дефектолога коррекционные комплексы и программы;  

4)  разрабатывать и предоставлять родителям методические рекомендации по 

развитию зрительного восприятия и пространственных представлений; 

5) проводить коррекционные мероприятия с детьми с нарушениями зрения с 

целью оптимизации их познавательного развития. 

  

"Development of visual perception and spatial representations in children with visual 

impairments" refers to pedagogical disciplines it is studied by students specializing in the field 

of defectological science and practice. 

Purpose: to provide students with theoretical knowledge and practical skills that 

contribute to the effective correction and development of children with visual impairment.  

The content of the discipline includes the study of the following sections: General 

problems of the organization of correctional activities with children with visual impairment. 

Dependence of development of cognitive processes on the level of formation of visual 

perception and spatial representations.  Objectives of the process of formation of visual 

perception and development of the foundations of cognitive activity . Development of visual 

perception and spatial representations as a condition for successful adaptation and socialization 

of children with visual impairments in society. Conditions, practical methods and techniques for 
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the development of visual perception and spatial representations in children with visual 

impairment. 

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to name the conceptual apparatus of the discipline studied, as well as the content of 

correctional work with a child with impaired vision;   

2) to present the specifics of corrective work taking into account the defect; 

3) competently develop and implement corrective complexes and programs in the 

process of practical activity of the defectologist;  

4) develop and provide parents with guidelines for the development of visual 

perception and spatial representations; 

5) carry out corrective measures with children with visual impairments in order to 

optimize their cognitive development. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

 Арнайы білім беру, арнайы психология 

Специальная педагогика, Специальная психология 

 Special Education, Special Psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мамандану бойынша бітіру жұмысын жазу 

Написание выпускной работы по специализации 

Writing the final work on specialization 

 

 

Интелектісі бұзылған балалардың мектеп тарихын оқыту әдістемесі 

Теория и методика обучения истории в школе для детей с нарушениями 

интеллекта 

Theory and methods of teaching history in schools for children with intellectual 

disabilities 

Мақсаты: зияты зақымдалған балаларға арналған мектепте тарихты оқытудың 

теориясы мен әдістемесінің негіздері туралы түсініктерді қалыптастыру.  

Пән мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: арнайы (түзету) мектепте тарихты 

оқыту әдістемесінің пәні мен міндеттері. Тарихты оқыту нәтижелері. Тарихты оқытудың 

арнайы әдістемесінің міндеттері.  Интеллекті бұзылған оқушылардың тарихи білімдерін 

меңгеру ерекшеліктері. Арнайы (түзету) мектептегі өткен фактілер туралы түсініктерді 

қалыптастыру тәсілдері мен құралдары.  

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) зияты зақымдалған балаларға арналған мектепте тарих курсын оқыту 

әдістемесінің негізгі ережелерін анықтау; 

2) оқыту теориясы мен технологиясының түзету бағытын анықтау, тарихи 

материалдың мазмұны мен құрылымы, арнайы мектепте тарихты оқытудың құралдары, 

әдістері мен формалары арасындағы заңдылықтар мен өзара байланысын ашу; 

3) коррекциялық оқыту әдістерін, тәсілдерін пайдалана отырып, тарих пәнінен 

сабақ конспектілерін құру; 

4) нақты мақсаттар қоюға, нақты практикалық нәтижелерге қол жеткізуге;, 

5) кәсіби қызметте туындайтын проблемаларды анықтау. 

 

Цель: формирование представлений об основах теории и методики обучения 

истории в школе для детей с нарушениями интеллекта.  

Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: 

Предмет и задачи методики преподавания истории в специальной (коррекционной) 

школе. Результаты обучения истории. Задачи специальной методики обучения истории.  

Особенности усвоения исторических знаний учащимися с нарушением интеллекта. 

Приемы и средства формирования представлений о фактах прошлого в специальной 

(коррекционной) школе.  

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) определять основные положения методики обучения курса истории в школе 

для детей с нарушениями интеллекта; 
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2) выявлять  коррекционную направленность теории и технологии обучения, 

раскрыть закономерности и взаимосвязи между содержанием  и структурой  

исторического материала, средствами, методами и формами обучения истории  в 

специальной школе; 

3) составлять конспекты уроков по истории с использованием методов, приемов 

коррекционного обучения; 

4) ставить конкретные цели, достигать в соответствии с целью конкретные 

практические результаты, 

5) выявлять возникающие в профессиональной деятельности проблемы. 

 

Purpose: formation of ideas about the basics of the theory and methodology of 

teaching history in school for children with intellectual disabilities.  

The content of the discipline includes the study of the following sections: the Subject 

and objectives of the methodology of teaching history in a special (correctional) school. The 

results of the study of history. The objective of the special methods of teaching history.  

Features of assimilation of historical knowledge by students with intellectual disabilities. 

Methods and means of forming ideas about the facts of the past in a special (correctional) 

school.  

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to determine the main provisions of the methodology of teaching the history course 

at school for children with intellectual disabilities; 

2) to reveal correctional orientation of the theory and technology of training, to reveal 

regularities and interrelations between the maintenance and structure of historical material, 

means, methods and forms of training of history in special school; 

3) to make notes of lessons on history using methods, receptions of correctional 

training; 

4) set specific goals, achieve specific practical results in accordance with the goal, 

5) to identify problems arising in professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites 
Арнайы педагогика,  Арнайы психолгия, Мүмкіншілігі шектеулі балалардың 

дамуындағы клиникалық ерекшеліктері.    

Специальная педагогика,  Специальная психология, Клинические особенности 

развития детей с ОВ  

Special pedagogics, Special psychology,Clinical peculiarities of children with LP 

development 

Постреквизиттер / Постреквизиты / post-requisites 
Мамандық бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Написание дипломной работы по специализации 

Writing graduation project on specialization 

 

 

Инклюзивті мектептегі дефектолог қызметін ұйымдастыру  

Организация деятельности дефектолога в инклюзивной школе  

Organization of the work of a defectologistt at an inclusive school   

"Инклюзивті мектепте дефектолог қызметін ұйымдастыру" пәні педагогикалық 

пәнге жатады, оны Дефектология ғылымы мен тәжірибесінің әр түрлі салаларында 

маманданған барлық студенттер оқиды. 

Мақсаты-инклюзивтік білім беру барлық білім алушылар үшін ерекше білім алу 

қажеттіліктері мен жеке мүмкіндіктерінің әртүрлілігін ескере отырып, білім алуға тең 

қолжетімділікті қамтамасыз ету құралы ретінде. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: инклюзивті білім берудің 

Заңнамалық базасы. Негізгі нормативтік құжаттар. Инклюзивті оқыту жеке тұлғаны 

қоғам өміріне қосуға бағытталған арнайы оқыту түрі ретінде. Білім беру инклюзиясы 

ерекше балаларды қарапайым балалармен бірге тәрбиелеу және оқыту процесі ретінде. 

Инклюзияның түрлері мен типтері. Инклюзивті білім беру принциптері. Инклюзивті 

білім беруді дамытудың негізгі бағыттары. Мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім 

беру үдерісіне қосу шарттары. Психофизикалық даму бұзылыстарын диагностикалаудың 
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әдістері мен тәсілдері. Бұзылған және қалыпты дамуы бар балаларды бірлесіп оқыту 

үшін инклюзивті білім беру ортасын жобалау.  Пәнаралық мамандар тобы. Даму 

мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған түрлі педагогикалық әдістер мен технологиялар. 

Психокоррекциялық және психопрофилактикалық әсердің әдістері мен тәсілдері. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) инклюзивті білім беру принциптерін атау, инклюзивті білім беруді 

дамытудың негізгі бағыттарын айқындау,  

2) мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру процесіне қосу шарттарын 

анықтау; 

3) психокоррекциялық және психопрофилактикалық әсер етудің әдістері мен 

тәсілдерін қолдану; 

4) психофизикалық даму бұзылыстарын диагностикалаудың әдістері мен 

тәсілдерін меңгеру; 

5) бұзылған және қалыпты дамуы бар балаларды бірлесіп оқыту үшін 

инклюзивті білім беру ортасын жобалау, даму мүмкіндіктері шектеулі балаларға 

арналған әртүрлі педагогикалық әдістер мен технологияларды пәнаралық мамандар 

тобымен талқылау. 

 

Дисциплина «Организация деятельности дефектолога в инклюзивной школе» 

относится к педагогическим, eе изучают все студенты, специализирующиеся в различных 

областях дефектологической науки и практики. 

Цель –  инклюзивное образование как средство обеспечения равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Содержание курса включает  следующие разделы: Законодательная база 

инклюзивного образования. Основные нормативные документы. Инклюзивное обучение 

как форма специального обучения, направленного на включение индивидуума в жизнь 

общества. Образовательная инклюзия как процесс воспитания и обучения особых детей 

совместно с обычными. Виды и типы инклюзии. Принципы инклюзивного образования. 

Основные направлений развития инклюзивного  образования. Условия включения детей с 

ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс. Приёмы и методы 

диагностики  нарушений психофизического развития. Проектирование инклюзивной 

образовательной среды для совместного обучения детей с нарушенным и нормальным 

развитием.  Междисциплинарная команда специалистов. Различные педагогические 

методы и технологии для детей с ограниченными возможностями развития. Методы и 

приёмы психокоррекционного и психопрофилактического воздействия. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) называть  принципы инклюзивного образования, определение основных 

направлений развития инклюзивного образования,  

2) определять условия включения детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательный процесс; 

3)  применять методы и приёмы психокоррекционного и 

психопрофилактического воздействия; 

4) овладевать  приёмами  и методами диагностики  нарушений 

психофизического развития; 

5)  проектировать инклюзивную образовательную среду для совместного 

обучения детей с нарушенным и нормальным развитием, обсуждать с 

междисциплинарной командой специалистов различные педагогические методы и 

технологии для детей с ограниченными возможностями развития.  

 

Discipline "organization of defectologist in an inclusive school" refers to the 

pedagogical, it is studied by all students specializing in various fields of defectology science 

and practice. 

Goal-inclusive education as a means of ensuring equal access to education for all 

students, taking into account the diversity of special educational needs and individual 

opportunities. 
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The content of the course includes the following sections: Legislative framework of 

inclusive education. Basic normative documents. Inclusive education as a form of special 

education aimed at the inclusion of the individual in society. Educational inclusion as a process 

of education and training of special children together with ordinary ones. Types and types of 

inclusion. Principles of inclusive education. The main directions of development of inclusive 

education. Conditions for inclusion of children with disabilities in the educational process. 

Receptions and methods of diagnostics of violations of psychophysical development. 

Designing an inclusive educational environment for co-education of children with impaired 

and normal development.  Interdisciplinary team of specialists. Various pedagogical methods 

and technologies for children with developmental disabilities. Methods and techniques of 

psycho-correction and psycho effects. 

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to identify the principles of inclusive education, the definition of the main 

directions of development of inclusive education,  

2) determine the conditions for inclusion of children with disabilities in the 

educational process; 

3) to apply methods and receptions of psychocorrectional and psychoprophylactic 

influence; 

4) to master the techniques and methods of diagnosis of disorders of psychophysical 

development; 

5) to design an inclusive educational environment for co-education of children with 

impaired and normal development, to discuss with an interdisciplinary team of specialists 

various pedagogical methods and technologies for children with developmental disabilities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Психопатология, Жасерекшелігі физиология және мектеп гигенасы, Есту, көру, 

сөйлеу мүшелерінің патологиясы және физиология, анатомиясы, Социология 

Психопатология, Возрастная физиология и школьная гигиена, Анатомия, 

физиология и патология органов слуха, зрения и речи, Социология 

Psychopathology, Age physiology and school hygiene, Anatomy, physiology and 

pathology of hearing, sight and speech, Sociology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrequisites 

Димлом жұмысын жасау 

Выполнение  дипломного исследования 

Implementation of graduate studies 

psychology 

  

 

Арнайы білім беру жүйесінде психологиялық қызметті ұйымдастыру 

Организация психологической службы в системе специального 

образования 

Organization of psychological services in special education 

"Арнайы білім беру жүйесіндегі психологиялық қызметті ұйымдастыру" 

психологиялық пәндерге жатады, оны дефектологиялық ғылым мен практика саласында 

маманданған студенттер оқиды. 

Мақсаты-студенттердің психологиялық түзетудің табысты болуына және 

шектелген мүмкіндіктері бар балалардың және олардың ата-аналарының алдын алуға 

ықпал ететін теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеруін қамтамасыз ету. 

Пәннің мазмұны: психологиялық қызмет. Психологиялық қызметті құру және 

ұйымдастыру жүйесі. Арнайы білім беру ұйымдарының ерекшелігі және психологиялық 

қызмет жүйесі. Дигностикалық компонент. Сараптамалық компонент. Дамытушы 

компонент. Түзету компоненті. Сүйемелдеу. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) оқылатын пәннің ұғымдық аппаратын, сондай-ақ баланың танымдық іс-

әрекетінің мазмұнын атау;   

2) Психокоррекциялық жұмыстың негіздерін және оның дефектологтың 

практикалық қызметінде мүмкіндіктерін көрсету;   

3) ақауды ескере отырып, Психокоррекциялық жұмыстың ерекшелігін анықтау; 
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4) дефектологтың практикалық іс-әрекеті барысында психокоррекциялық 

кешендер мен бағдарламаларды сауатты әзірлеу және іске асыру; ; 

5) МШ балалармен олардың танымдық дамуын оңтайландыру мақсатында 

психокоррекциялық іс-шаралар жүргізу.  

 

«Организация психологической службы в системе специального образования» 

относится к психологическим дисциплинам, ее изучают  студенты, специализирующиеся 

в области дефектологической науки и практики. 

Цель -  обеспечить овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими умениями, способствующими успешности психологической коррекции и 

профилактики детей с ограничеснными возможносятми и их родителями. 

Содержание дисциплины: Психологическая служба. Системы построения и 

организации работы психологической службы. Специфика специальных организаций 

образований и система психологических служб. Дигностический компонент. Экспертный 

компонент. Развивающий компонент. Коррекционный компонент. Сопровождение. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) называть понятийный аппарат изучаемой дисциплины, а также содержание 

познавательной деятельности ребенка;   

2) представлять основы психокоррекционной работы и ее возможности в 

практической деятельности дефектолога;   

3) выявлять специфику психокоррекционной работы с учетом дефекта; 

4)  грамотно разрабатывать и реализовывать в процессе практической 

деятельности дефектолога психокоррекционные комплексы и программы;  разрабатывать 

и предоставлять родителям методические рекомендации по активизации познавательной 

деятельности или развития детей с ОВ; 

5)  проводить психокоррекционные  мероприятия с детьми с ОВ с целью 

оптимизации их познавательного развития. 

 

"Organization of psychological service in the system of special education" refers to 

psychological disciplines, it is studied by students specializing in the field of defectological 

science and practice. 

The aim is to provide students with theoretical knowledge and practical skills that 

contribute to the success of psychological correction and prevention of children with disabilities 

and their parents. 

Discipline content: Psychological service. Systems of construction and organization of 

work of psychological service. The specifics of special educational organizations and the system 

of psychological services. The dignostic component. Expert component. Developing 

component. Correctional component. Maintenance. 

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to name the conceptual apparatus of the discipline studied, as well as the content of 

cognitive activity of the child;   

2) to present the basics of psychocorrective work and its possibilities in the practice of 

the defectologist;   

3) to identify the specifics of psychocorrective work taking into account the defect; 

4) competently develop and implement in the process of practical activity of the 

defectologist psychocorrectional complexes and programs; develop and provide parents with 

methodological recommendations for the activation of cognitive activity or development of 

children with DISABILITIES; 

5) conduct psychocorrection activities with children with S in order to optimize their 

cognitive development. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Арнайы педагогика,  Арнайы психология,   Мүмкіншілігі шектеулі балалардың 

дамуындағы клиникалық ерекшеліктері 

Специальная педагогика, Специальная психология, Клинические особенности 

развития детей с ОВ 

Special education, Special Psychology, Clinical features of children with LC 
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Постреквизиттер / Постреквизиты / Рostrekvizity 
Мамандану бойынша бітіру жұмысын жазу 

Написание выпускной работы по специализации 

Writing the final work on specialization 

 

 

Жалпы білімберу мектептері жағдайында мш балаларды интеграцияланған 

оқыту  

Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в 

условиях общеобразовательной школы  

Integrated education of children with disabilities in a comprehensive school 

"Жалпы білім беретін мектеп жағдайында МВ балаларды интеграцияланған 

оқыту" пәні оны Дефектология ғылымы мен тәжірибесінің әр түрлі салаларында 

маманданған барлық студенттер оқытады. 

Мақсаты – индивидуумды қоғам өміріне қосуға бағытталған арнайы оқыту түрі 

ретінде біріктірілген оқыту. Әлеуметтік интеграцияның бір бөлігі бола отырып, білім 

беру интеграциясы ерекше балаларды қарапайым балалармен бірге тәрбиелеу және оқыту 

процесі ретінде қарастырылады. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: инклюзивті білім берудің 

Заңнамалық базасы. Негізгі нормативтік құжаттар. Интеграцияланған оқыту 

индивидуумды қоғам өміріне енгізуге бағытталған арнайы оқыту түрі ретінде. Білім беру 

интеграциясы ерекше балаларды қарапайым балалармен бірге тәрбиелеу және оқыту 

процесі ретінде. Интеграцияның түрлері мен типтері. Сыртқы интеграция. 

Интеграцияланған білім беру принциптері. Интеграцияланған білім беруді дамытудың 

негізгі бағыттары. Мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру үдерісіне қосу 

шарттары. Психофизикалық даму бұзылыстарын диагностикалаудың әдістері мен 

тәсілдері. Бұзылған және қалыпты дамуы бар балаларды бірлесіп оқыту үшін инклюзивті 

білім беру ортасын жобалау.  Пәнаралық мамандар тобы. Даму мүмкіндігі шектеулі 

балаларға арналған түрлі педагогикалық әдістер мен технологиялар. Психокоррекциялық 

және психопрофилактикалық әсердің әдістері мен тәсілдері. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) интеграцияланған білім беру принциптерін атау, интеграцияланған білім 

беруді дамытудың негізгі бағыттарын айқындау; 

2) мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру процесіне қосу шарттарын 

анықтау; 

3) психокоррекциялық және психопрофилактикалық әсер етудің әдістері мен 

тәсілдерін қолдану; 

4) психофизикалық даму бұзылыстарын диагностикалаудың әдістері мен 

тәсілдерін анықтау, бұзылған және қалыпты дамуы бар балаларды бірлесіп оқыту үшін 

инклюзивті білім беру ортасын жобалау; 

5) мамандардың пәнаралық командасымен даму мүмкіндігі шектеулі балаларға 

арналған әртүрлі педагогикалық әдістер мен технологияларды талқылау. 

 

Дисциплина «Интегрированное обучение детей с ОВ в условиях 

общеобразовательной школы» относится к педагогическим eе изучают все студенты 

специализирующиеся в различных областях дефектологической науки и практики. 

Цель –  интегрированное обучение как форма специального обучения 

направленного на включение индивидуума в жизнь общества. Образовательная же 

интеграция, являясь частью интеграции социальной, рассматривается как процесс 

воспитания и обучения особых детей совместно с обычными. 

Содержание курса включает  следующие разделы: Законодательная база 

инклюзивного образования. Основные нормативные документы. Интегрированное 

обучение как форма специального обучения направленного на включение индивидуума в 

жизнь общества. Образовательная интеграция как процесс воспитания и обучения особых 

детей совместно с обычными. Виды и типы интеграции Интернальная интеграция. 

Экстернальная интеграция. Принципы интегрированного образования. Основные 

направлений развития интегрированного образования. Условия включения детей с 
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ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс. Приёмы и методы 

диагностики  нарушений психофизического развития. Проектирование инклюзивной 

образовательной среды для совместного обучения детей с нарушенным и нормальным 

развитием.  Междисциплинарная команда специалистов. Различные педагогические 

методы и технологии для детей с ограниченными возможностями развития. Методы и 

приёмы психокоррекционного и психопрофилактического воздействия. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) называть принципы интегрированного образования, определение основных 

направлений развития интегрированного образования; 

2) определять условия включения детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательный процесс; 

3) применять методы и приёмы психокоррекционного и 

психопрофилактического воздействия; 

4)  определять приёмы и методы диагностики  нарушений психофизического 

развития, проектировать инклюзивную образовательную среду для совместного обучения 

детей с нарушенным и нормальным развитием; 

5)  обсуждать с междисциплинарной командой специалистов различные 

педагогические методы и технологии для детей с ограниченными возможностями 

развития.  

 

Discipline "Integrated education of children with DISABILITIES in secondary 

schools" refers to the pedagogical it is studied by all students specializing in various fields of 

defectological science and practice. 

The aim is integrated education as a form of special education aimed at the inclusion 

of the individual in the life of society. Educational integration, being a part of social integration, 

is considered as a process of education and training of special children together with ordinary 

ones. 

The content of the course includes the following sections: Legislative framework of 

inclusive education. Basic normative documents. Integrated education as a form of special 

education aimed at the inclusion of the individual in society. Educational integration as a 

process of education and training of special children together with ordinary ones. Types and 

types of integration International integration. External integration. Principles of integrated 

education. The main directions of development of integrated education. Conditions for inclusion 

of children with disabilities in the educational process. Receptions and methods of diagnostics 

of violations of psychophysical development. Designing an inclusive educational environment 

for co-education of children with impaired and normal development.  Interdisciplinary team of 

specialists. Various pedagogical methods and technologies for children with developmental 

disabilities. Methods and techniques of psycho-correction and psycho effects. 

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to identify the principles of integrated education, the definition of the main 

directions of development of integrated education; 

2) determine the conditions for inclusion of children with disabilities in the 

educational process; 

3) to apply methods and receptions of psychocorrectional and psychoprophylactic 

influence; 

4) to define methods and methods of diagnostics of violations of psychophysical 

development, to design the inclusive educational environment for joint training of children with 

the broken and normal development; 

5) discuss with an interdisciplinary team of specialists various pedagogical methods 

and technologies for children with developmental disabilities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Психопатология, Жасерекшелігі физиология және мектеп гигенасы, Есту, көру, 

сөйлеу мүшелерінің патологиясы және физиология, анатомиясы, Социология 

Психопатология, Возрастная физиология и школьная гигиена, Анатомия, 

физиология и патология органов слуха, зрения и речи, Социология 

Psychopathology, Age physiology and school hygiene, Anatomy, physiology and 

pathology of hearing, sight and speech, Sociology 
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Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrequisites 

Димлом жұмысын жасау 

Выполнение  дипломного исследования 

Implementation of graduate studies 

 

 

Арнайы білім беру мекемелерінде бейнелеу және қол еңбекке оқытудың 

теориясы мен технологиясы 

Теория и технология обучения ИЗО и ручному труду в специальных 

организациях образования 

Theory and technology of teaching fine arts and manual labor in special 

educationalinstitutions 

"Арнайы білім беру ұйымдарында бейнелеу қызметін және қол еңбегін 

оқытудың теориясы мен технологиясы" пәні педагогикалық мамандыққа жатады, оны 

Дефектология ғылымы мен тәжірибесінің әр түрлі салаларында маманданған барлық 

студенттер оқиды. 

Курстың мақсаты: студенттерде білімдер жүйесін, дағдыларын технологиясы 

бойынша оқу бейнелеу өнеріне және қол еңбекке зияты бұзылған. Студенттер бейнелеу 

қызметі және қол еңбегі бойынша сабақ барысында психикалық-дене кемшіліктерін 

жоюға немесе әлсіретуге, олардың оң тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға, өмірге, 

еңбек қызметіне, әлеуметтік бейімделуге дайындыққа бағытталған түзету 

жұмыстарының әдістері мен тәсілдерін меңгеруі тиіс. 

Курстың мазмұны. Бейнелеу өнері, оның мәні, түрлері. ИЗО мәні. Қосалқы 

мектеп оқушыларының бейнелеу қызметінің ерекшеліктері. Көмекші мектептің түзету-

тәрбие жұмысы жүйесіндегі бейнелеу қызметі. Ақыл-ой кемістігі бар оқушыларды 

бейнелеу іс-әрекетінің принциптері, әдістері және оқытуды ұйымдастыру. Бейнелеу 

қызметін оқытудың пропедевтикалық кезеңіндегі түзету-тәрбие жұмысы. Сәндік-

қолданбалы өнер және оның ерекшеліктері. Түзету-тәрбие жұмысы. Табиғаттан сурет 

салу және оның ерекшелігі. Түзету-тәрбие жұмысы. Тақырыптық сурет салу және оның 

ерекшелігі. Түзету-тәрбие жұмысы. Қосалқы мектептегі бейнелеу өнері бойынша 

сыныптан тыс жұмыс. Қосалқы мектептегі бейнелеу өнері бойынша сыныптан тыс 

жұмыс. УО бар балалардың қол еңбегін оқытудың жалпы сипаттамасы. Жұмыс істеу 

әдістемесі.  Аномальды балалардың еңбек қызметінің жалпы сипаттамасы. Қол еңбегін 

оқытудың мақсаттары мен міндеттері. Сабақ және перспективалық жоспарлау 

әдістемесі. Сабақ түрлері. Қол еңбегі сабақтарын, экскурсияларды ұйымдастыру. Қағаз 

және картонмен жұмыс істеу әдістемесі. Түзету мектебінде еңбек сабағында жұмыс 

істеу әдістемесі. Саз және пластилинмен жұмыс істеу әдістемесі. Тоқыма 

материалдарымен жұмыс істеу әдістемесі. Техникалық модельдеуге үйрету (ағашпен, 

сыммен, конструктормен жұмыс істеу әдістемесі). Көмекші мектептегі кәсіптік-еңбекке 

оқытудың мақсаттары мен міндеттері. IV сынып оқушыларын еңбекке оқыту 

ерекшеліктері. Кәсіптік еңбекке оқытуды ұйымдастыру. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) ақыл-ой кемістігі бар балалардың бейнелеу іс-әрекетінің теориялық 

негіздерін, бейнелеу іс-әрекетінің ерекшеліктерін білуді меңгеру; 

2) оқушылардың бейнелеу қызметін жоспарлау және ұйымдастыру: күнтізбелік, 

тақырыптық және сабақ жоспарын құру, бейнелеу қызметі бойынша мектеп 

бағдарламасын білу және соған сәйкес сабақтың мақсатын анықтау; 

3) көмекші мектепте бейнелеу іс-әрекеті бойынша сабақ жүргізу әдістемесін 

меңгеру;   

4) бейнелеу грамотасының практикалық дағдыларын қолдану;  

5) қаріптік және декоративтік-безендіру жұмыстарының кейбір түрлерін 

пайдалану; сурет салу бойынша сабақ тақырыптары бойынша нұсқаулық, 

технологиялық карталарды, кестелерді орындау. 

 

Дисциплина «Теория и технология обучения изобразительной деятельности и 

ручному труду в специальных организациях образования» относится к педагогическим, 
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eе изучают все студенты, специализирующиеся в различных областях 

дефектологической науки и практики. 

Цели курса:    формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

технологии обучения изобразительной деятельности и ручному труду детей с 

нарушением интеллекта. Студенты должны овладеть приемами и методами 

коррекционной работы, направленной на устранение или ослабление психофизических 

недостатков детей с ОВ в процессе занятий по изобразительной деятельности и ручному 

труду, на формирование у них положительных личностных качеств, подготовку к 

жизни, трудовой деятельности, социальной адаптации. 

Содержание курса. Общие вопросы методики преподавания

 Изобразительное искусство, его сущность, виды. Значение ИЗО. Особенности 

изобразительной деятельности учащихся вспомогательной школы. Изобразительная 

деятельность в системе коррекционно-воспитательной работы вспомогательной школы. 

Принципы, методы и организация обучения умственно отсталых школьников 

изобразительной деятельности. Коррекционно-воспитательная работа в 

пропедевтический период обучения изобразительной деятельности. Частные вопросы 

методики преподавания Декоративно-прикладное искусство и его специфика. 

Коррекционно-воспитательная работа. Рисование с натуры и его специфика. 

Коррекционно-воспитательная работа. Тематическое рисование и его специфика. 

Коррекционно-воспитательная работа. Внеклассная работа по изобразительному 

искусству во вспомогательной школе. Внеклассная работа по изобразительному искусству 

во вспомогательной школе. Общая характеристика обучения ручному труду детей с УО. 

Методики работы.  Общая характеристика трудовой деятельности аномальных детей. 

Цели и задачи обучения ручному труду. Методика поурочного и перспективного 

планирования. Виды занятий. Организация уроков ручного труда, экскурсий. Методика 

работы с бумагой и картоном. Методики работы на уроках труда в коррекционной школе 

Методика работы с природными материалами. Методика работы с глиной и пластилином. 

Методика работы с текстильными материалами. Обучение техническому моделированию 

(методика работы с древесиной, проволокой, конструктором). Цели и задачи 

профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе. Особенности трудового 

обучения учащихся IV-Х классов. Организация профессионального трудового обучения. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) овладевать формированим теоретических основ изобразительной 

деятельности умственно отсталых детей, знаний особенностей изобразительной 

деятельности; 

2)  планировать и организовывать изобразительную деятельность учащихся: 

составлять календарное, тематическое и поурочное планирование, знать школьную 

программу по изобразительной деятельности, и в соответствии с ней определять цели 

урока; 

3) владеть методикой проведения занятий по изобразительной деятельности во 

вспомогательной школе;   

4) применять практические навыки изобразительной грамоты;  

5) использовать шрифтовые и некоторые виды декоративно-оформительской 

работы; выполнять инструкционные, технологические карты, таблицы по темам урока по 

рисованию. 

 

Discipline "Theory and technology of teaching visual activity and manual labor in 

special educational institutions" refers to the pedagogical, it is studied by all students 

specializing in various fields of defectological science and practice. 

Objectives of the course: the formation of students ' knowledge system, skills and 

techniques for teaching visual activity and manual labor of children with intellectual disabilities. 

Students must master the techniques and methods of correctional work aimed at eliminating or 

weakening the psychophysical deficiencies of children with DISABILITIES in the process of 

training in visual activities and manual labor, the formation of their positive personal qualities, 

preparation for life, work, social adaptation. 

Course content. General questions of methods of teaching Fine art, its essence, types. 

Value of ISO. Features of visual activity of pupils of auxiliary school. Pictorial activity in the 
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system of correctional and educational work of the auxiliary school. Principles, methods and 

organization of training of mentally retarded students of visual activity. Correctional and 

educational work in the propaedeutic period of teaching visual activity. Particular issues of 

teaching methods Decorative and applied art and its specificity. Correctional and educational 

work. Drawing from nature and its specifics. Correctional and educational work. Thematic 

drawing and its specificity. Correctional and educational work. Extracurricular work in fine arts 

at the auxiliary school. Extracurricular work in fine arts at the auxiliary school. General 

characteristics of manual labor training of children with UO. Working procedure.  General 

characteristics of the work of abnormal children. The goals and objectives of the training 

manual labor. Methods of overtime and long-term planning. Occupation. Organization of 

manual labor lessons, excursions. Methods of work with paper and cardboard. Methods of work 

at the lessons of labor in the correctional school Methods of work with natural materials. 

Methods of work with clay and plasticine. Methods of work with textile materials. Training in 

technical modeling (methods of working with wood, wire, designer). Goals and objectives of 

vocational training in secondary school. Features of labor training of pupils of IV-x classes. 

Organization of professional labor training. 

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to master the formation of the theoretical foundations of visual activity of mentally 

retarded children, knowledge of the features of visual activity; 

2) to plan and organize the visual activities of students: to make calendar, thematic 

and pourchnoe planning, to know the school curriculum for visual activities, and in accordance 

with it to determine the objectives of the lesson; 

3) to own a technique of carrying out occupations on fine activity in auxiliary school;   

4) apply practical skills of visual literacy;  

5) use font and some types of decorative and design work; perform instructions, 

technological maps, tables on the topics of the drawing lesson. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Арнайы психология, арнайы педагогика, педагогикалық психология 

Специальная педагогика, специальная психология,  педагогическая психология 

Special pedagogics, special psychology, pedagogical psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мамандық бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Написание дипломной работы по специализации 

Writing graduation project on specialization 

 

 

Нейродиагностика және нейрокорекция негіздерімен нейропсихология 

Нейропсихология с основами нейродиагностики и нейрокорреции 

Neuropsychology with the bases of neurodiagnosis and neurocorrection 

"Нейродиагностика және нейрокоррекция негіздерімен Нейропсихология" пәні 

"Дефектология", "Психология"мамандықтарының студенттеріне арналған.  

Мақсаты: студенттердің нейропсихология саласында теориялық білімдерін, 

нейропсихологиялық диагностика және түзету әдістері мен әдістері туралы білімдерін 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: нейропсихология пәні. ВПФ және олардың ми механизмдері, 

ВПФ жергілікті зақымданулары. Симптомдар мен синдромдардың нейропсихологиялық 

концепциясы, нейропсихологиялық фактор, нейропсихология ұғымы. Құрылымы ми. 

Мидың үш құрылымдық-функционалдық блогы. Мидың полушараралық асимметрия 

мәселелері. Онтогенездегі психикалық процесстерді ми ұйымдастыру. Балалар 

жасындағы нейропсихологиялық диагностика. Нейропсихологиялық диагностика және 

кеңес беруде анамнестикалық деректерді жинау. Нейропсихологиялық диагностика және 

түзету әдістері мен әдістемелері. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) нейропсихологияның теориялық базасын, негізгі ұғымдар мен тәсілдерді 

анықтау; 

2) психика органы ретінде ми құрылысының негізгі принциптерін меңгеру; ми 

мен психикалық қызметтің функционалдық ұйымдастырылуын, жоғары психикалық 
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функциялардың оқшаулануын, мидың үш негізгі функционалдық блогын және олардың 

өзара әрекеттесуін білу.; 

3) нейропсихологиялық бұзылыстардың нысандарын және оларды оқшаулауды; 

нейропсихологиялық диагностика мен түзетудің әдістері мен әдістемесін білу; 

4) нейропсихологиялық тексеру жүргізу;  

5) әртүрлі нейропсихологиялық синдромдарға қатысты түзету-дамыту 

бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру. 

6) нейропсихологиялық тексеру әдістемесін таңдау; нейропсихологиялық 

диагностика және түзету жүргізу. 

 

Дисциплина «Нейропсихология с основами нейродиагностики и нейрокорреции» 

предназначена для студентов специальностей «Дефектология», «Психология».  

Цель: формирование у студентов теоретических знаний в области 

нейропсихологии, знаний о методах и методиках нейропсихологической диагностики и 

коррекции. 

Содержание дисциплины: Предметы нейропсихологии. ВПФ и их мозговые 

механизмы, локальные поражения ВПФ. Нейропсихологическая концепция симптомов и 

синдромов, нейропсихологический фактор, понятие нейропсихологии. Строение мозга. 

Три структурно-функциональных блока мозга. Проблемы межполушарной асимметрии 

мозга. Формирование мозговой организации психических процессов в онтогенезе. 

Нейропсихологическая диагностика в детском возрасте. Сбор анамнестических данных в 

нейропсихологической диагностике и консультировании. Методы и методики 

нейропсихологической диагностики и коррекции. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) определять теоретическую базу нейропсихологии, основные понятия и 

подходы; 

2) владеть основными принципами строения мозга как органа психики; 

функциональную организацию мозга и психической деятельности,  локализацию высших 

психических функций, три основных функциональных блока мозга и их взаимодействие; 

3) знать  формы нейропсихологических нарушений и их локализацию; методы и 

методики нейропсихологической диагностики и коррекции; 

4) проводить нейропсихологическое обследование;  

5) разрабатывать и реализовывать коррекционно-развивающие программы 

применительно к различным нейропсихологическим синдромам. 

6) подбирать методики нейропсихологического обследования; проведения 

нейропсихологической диагностики и коррекции. 

 

The discipline of "Neuropsychology with the fundamentals of neurodiagnostics and 

neurocore" is designed for students majoring "Defectology", "Psychology".  

Purpose: formation of students ' theoretical knowledge in the field of neuropsychology, 

knowledge of methods and techniques of neuropsychological diagnosis and correction. 

Course contents: the Subjects of neuropsychology. VPF and their brain mechanisms and 

local lesions of the PEF. Neuropsychological concept of symptoms and syndromes, 

neuropsychological factor, the concept of neuropsychology. The structure of the brain. Three 

structural and functional blocks of the brain. Problems of hemispheric asymmetry of the brain. 

Formation of brain organization of mental processes in ontogenesis. Neuropsychological 

diagnosis in childhood. Collection of anamnestic data in neuropsychological diagnosis and 

counseling. Methods and techniques of neuropsychological diagnosis and correction. 

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to determine the theoretical basis of neuropsychology, basic concepts and 

approaches; 

2) to possess the basic principles of the structure of the brain as an organ of the psyche; 

functional organization of the brain and mental activity, localization of higher mental functions, 

the three main functional blocks of the brain and their interaction; 

3) to know the forms of neuropsychological disorders and their localization; methods 

and techniques of neuropsychological diagnosis and correction; 
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4) conduct neuropsychological examination;  

5) to develop and implement correctional and developmental programs in relation to 

various neuropsychological syndromes. 

6) to select methods of neuropsychological examination; neuropsychological 

diagnostics and correction. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жалпы психология, жас ерекшелік психология, патопсихология. 

Общая психология, возрастная психология, патопсихология. 

General psychology, developmental psychology, pathopsychology. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Дифференциалды диагностика, логопедия негіздері, арнайы психология, күрделі 

ақаулары бар балалардың дамуы, онтогенездегі даму. 

Дифференциальная диагностика, основы логопедии, специальная психология, 

развитие детей со сложными дефектами, развитие в онтогенезе. 

Differential diagnostics, Fundamentals of speech therapy, Special psychology, 

Development of children with complex defects, Development in ontogenesis. 

   

 

 Сөйлеу қабілетінің бұзылуын психологиялық коррекциялау 

Психологическая коррекция речевых расстройств 

Psychological correction of speech disorders 

Мақсаты: студенттерге тұлғаның патопсихологиялық даму заңдылықтары 

туралы, фактілерді растайтын, қалыптасқан заңдылықтарды, іргелі концепцияларды 

қамтитын медициналық-психологиялық білім жүйесін беру. Студенттердің психикалық 

жағдайын және психокоррекциялық жұмысты диагностикалау үшін қажетті вербалды 

дамуының бұзылуы туралы білімдерін қалыптастыру, одан әрі дамуды болжау, жеке 

тұлғаның қалыптасуына сөйлеу бұзылуының теріс әсерін болдырмау үшін алдын алу 

шараларын жүргізу.   

Пән мазмұны келесі бөлімдерден тұрады:сөйлеу бұзылыстарының жіктелуі.  

Сөйлеу бұзылыстарының этиологиясы. Сөйлеу мен мектеп дағдыларының ерекше 

бұзылуы. Диагностика және түзету.  

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) сөйлеу бұзылыстарының жіктелуін, сөйлеу бұзылыстарының этиологиясын 

атау; 

2) психологиялық түзету; сөйлеу бұзылыстарын психологиялық түзету; 

психологиялық диагностика жүргізу, жетекші кемістікті ескере отырып, МВ балалары 

үшін психологиялық түзету бағдарламаларын әзірлеу бағдарламаларын құру және 

жүргізу; 

3) танымдық дамуын оңтайландыру; психикалық ауытқулардың белгілері мен 

синдромдарын тану мақсатында МШ балалармен психокоррекциялық іс-шаралар 

жүргізу; 

4) нақты мақсаттар қоюға, нақты практикалық нәтижелерге қол жеткізуге;, 

5) кәсіби қызметте туындайтын проблемаларды анықтау. 

 

Цель: передача студентам системы медико-психологических знаний, 

включающей фундаментальные концепции, устоявшиеся закономерности, 

подтверждающие факты, о закономерностях патопсихологического развития личности. 

Формирование у студентов знаний о нарушениях вербального развития, необходимых 

для диагностики психического состояния и психокоррекционной работы, 

прогнозирования дальнейшего развития, проведения профилактических мер для 

недопущения негативного влияния нарушений речи на формирование  личности.   

Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих 

разделов:Классификация речевых нарушений.  Этиология речевых нарушений. 

Специфические расстройства речи и школьных навыков. Диагностика и коррекция.  

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 
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1) называть классификацию речевых нарушений, этиологию речевых 

нарушений; 

2) выстраивать и проводить программу психологической коррекции; 

психологической коррекции речевых расстройств; проведения психологической 

диагностики, разработки психологических программ коррекции для детей с ОВ с учетом 

ведущего дефекта; 

3) проводить психокоррекционные  мероприятия с детьми с ОВ с целью 

оптимизации их познавательного развития; распознавания симптомов и синдромов 

психических отклонений; 

4) ставить конкретные цели, достигать в соответствии с целью конкретные 

практические результаты, 

5) выявлять возникающие в профессиональной деятельности проблемы. 

 

Purpose: transfer to students of the system of medical and psychological knowledge, 

including fundamental concepts, established patterns, confirming the facts about the patterns of 

pathopsychological development of personality. Formation of students ' knowledge about 

violations of verbal development, necessary for the diagnosis of mental condition and psycho-

correction work, prediction of further development, preventive measures to prevent the negative 

impact of speech disorders on the formation of personality.   

The content of the discipline includes the study of the following sections: 

Classification of speech disorders.  Etiology of speech disorders. Specific disorders of speech 

and school skills. Diagnosis and correction.  

As a result of discipline training the student will have to: 

1) name the classification of speech disorders, etiology of speech disorders; 

2) to build and carry out the program of psychological correction; psychological 

correction of speech disorders; carrying out psychological diagnostics, development of 

psychological programs of correction for children with S taking into account the leading defect; 

3) conduct psychocorrection activities with children with DISABILITIES in order to 

optimize their cognitive development; recognition of symptoms and syndromes of mental 

disorders; 

4) set specific goals, achieve specific practical results in accordance with the goal, 

5) to identify problems arising in professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

арнайы психологоия, психопатология. 

специальная психология, психопатология 

special psychology, psychopathology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе. 

Педагогическая практика 

Pedagogical practice. 

 

 

Аутистік сипаттағы бұзылыстар кезіндегі психокоррекциялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

Психокоррекционные технологии при расстройствах аутистического 

спектра (на анг. языке) 

Psychocorrectional Technologies for Autism Spectrum Disorders (in English 

language)  

"Аутистік спектрдің бұзылуы кезіндегі психокоррекциялық технологиялар"пәні 

психологиялық пәндерге жатады, оны дефектологиялық ғылым мен практика саласында 

маманданған студенттер оқиды. 

Мақсаты-студенттердің ата-аналарымен және ата-аналарымен психологиялық 

түзету және алдын алу жетістіктеріне ықпал ететін теориялық білім мен практикалық 

білімдерді меңгеруін қамтамасыз ету. 

Пәннің мазмұны: аутизм туралы түсінік. Диагностика мен жұмысты құру және 

ұйымдастыру жүйелері. Дигностикалық компонент. Сараптамалық компонент. 

Дамытушы компонент. Түзету компоненті. Сүйемелдеу. 
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Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) оқытылатын пәннің ұғымдық аппаратын, сондай-ақ аутизмі бар баланың 

танымдық іс-әрекетінің мазмұнын атаңыз;  

2) Психокоррекциялық жұмыстың негіздерін және оның дефектологтың 

практикалық қызметіндегі мүмкіндіктерін анықтау;   

3) ақауды ескере отырып, Психокоррекциялық жұмыстың ерекшелігін анықтау; 

4) дефектологтың практикалық қызметі барысында психокоррекциялық 

кешендер мен бағдарламаларды сауатты әзірлеу және іске асыру;  

5) аутизмі бар балалармен олардың танымдық дамуын оңтайландыру 

мақсатында психокоррекциялық іс-шаралар жүргізу. 

 

Дисциплина «Психокоррекционные технологии при расстройствах 

аутистического спектра» относится к психологическим дисциплинам, ее изучают  

студенты, специализирующиеся в области дефектологической науки и практики. 

Цель -  обеспечить овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими умениями, способствующими успешности психологической коррекции и 

профилактики детей с РДА и их родителями. 

Содержание дисциплины: Понятие об аутизме. Системы построения и 

организации диагностики и работы. Дигностический компонент. Экспертный компонент. 

Развивающий компонент. Коррекционный компонент. Сопровождение. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) называть понятийный аппарат изучаемой дисциплины, а также содержание 

познавательной деятельности ребенка с аутизмом;  

2) выявлять основы психокоррекционной работы и ее возможности в 

практической деятельности дефектолога;   

3) определять специфику психокоррекционной работы с учетом дефекта; 

4) грамотно разрабатывать и реализовывать в процессе практической 

деятельности дефектолога психокоррекционные комплексы и программы;  разрабатывать 

и предоставлять родителям методические рекомендации по активизации познавательной 

деятельности или развития детей с аутизмом; 

5) проводить психокоррекционные мероприятия с детьми с аутизмом с целью 

оптимизации их познавательного развития. 

 

The discipline "Psychocorrective technologies in autism spectrum disorders" refers to 

psychological disciplines, it is studied by students specializing in the field of defectological 

science and practice. 

The aim is to provide students with theoretical knowledge and practical skills that 

contribute to the success of psychological correction and prevention of children with RDA and 

their parents. 

Discipline content: the Concept of autism. Systems of construction and organization of 

diagnostics and work. The dignostic component. Expert component. Developing component. 

Correctional component. Maintenance. 

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to name the conceptual apparatus of the discipline studied, as well as the content of 

cognitive activity of a child with autism;  

2) to identify the basis of psychocorrective work and its possibilities in the practice of 

the defectologist;   

3) to determine the specifics of psychocorrective work taking into account the defect; 

4) competently develop and implement in the process of practical activities of the 

defectologist psychocorrectional complexes and programs; develop and provide parents with 

guidelines for the activation of cognitive activity or development of children with autism; 

5) conduct psychocorrection activities with children with autism in order to optimize 

their cognitive development. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Арнайы педагогика,  Арнайы психология,   Мүмкіншілігі шектеулі балалардың 

дамуындағы клиникалық ерекшеліктері 
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Специальная педагогика, Специальная психология, Клинические особенности 

развития детей с ОВ 

Special education, Special Psychology, Clinical features of children with LC 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Рostrekvizity 
Мамандану бойынша бітіру жұмысын жазу 

Написание выпускной работы по специализации 

Writing the final work on specialization 

 

 

Кохлеарлы имплантациядан кейінгі балаларды есту және сөздік сауыктыру 

(ағылшын тілінде) 

Слухоречевая реабилитация детей после кохлеарной имплантации (на анг. 

языке) 

Audioverbal rehabilitation of children after cochlear implantation (in English 

language) 

"Кохлеарлық имплантациядан кейінгі есту реабилитациясы" пәні педагогикалық 

ғылымдарға жатады, оны Сурдопедагогика саласында маманданған студенттер оқиды. 

Мақсаты – кохлеарлық имплантацияның мәнін ашу, кохлеарлық 

имплантациядан кейінгі есту реабилитациясының негізгі бағыттарын анықтау. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: кохлеарлық имплантацияның 

мәні. Операциядан кейінгі есту – сөйлеу оңалту-кохлеарлық имплантация бойынша 

барлық іс-шаралардың маңызды құрамдас бөлігі.  Оңалту мақсаты .Есту-сөйлеу оңалту 

бағдарламасы . мектепке дейінгі жастағы балаларды операциядан кейінгі оңалту мынадай 

компоненттерді қамтиды: кохлеарлық импланттың сөйлеу процессорын баптау. Есту 

қабылдауын және сөйлеуді дамыту. Баланың жалпы дамуы (бейвербальды интеллект, 

моторика, жады, назар және т.б.). Балаға және оның жақындарына психологиялық көмек 

көрсету. Барлық пациенттер үшін операциядан кейінгі есту-сөйлеу реабилитациясының 

басты бағыты.Оңалту сабақтары келесі аспектілерге оқытуды қамтиды:дыбыстардың 

бар—жоғын анықтау;акустикалық сигналдардың арасындағы айырмашылықтарды 

анықтау (бірдей — басқа да тұрмыстық емес сигналдарды ажырату;тұрмыстық 

сигналдарды тану;дыбыстардың әртүрлі сипаттамаларын анықтау (қарқындылығы, 

ұзақтығы, биіктігі және т.б.); жекелеген сөйлеу дыбыстарын, (интонация, ритм), 

фонемдік белгілерді (қаттылық—жұмсақтық, артикуляция орны және т. б.) ажырату және 

тану;оқшауланған сөздерді, ұсыныстарды тану;бірге сөйлеуді түсіну; бөгеуіл жағдайында 

сөйлеуді түсіну және тұрмыстық дыбыстарды тану. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) кохлеарлық имплантация операциясының мәнін, оңалту жұмысының негізгі 

бағыттарын анықтау; 

2) диагностикалық құралдарды іріктеуді жүргізу, кохлеарлық имплантациясы 

бар бала үшін ОЖБ жасау; 

3) диагностикалық тексеру жүргізу, жұмыстың негізгі бағыттарын анықтау; 

4) нақты мақсаттар қоюға, нақты практикалық нәтижелерге қол жеткізуге;, 

5) кәсіби қызметте туындайтын проблемаларды анықтау. 

 

Дисциплина «Слуховая реабилитация после кохлеарной имплантации» 

относится к педагогическим наукам ее изучают студенты специализирующиеся в области 

сурдопедагогики. 

Цель –  раскрыть сущность кохлеарной имплантации, определить основные 

направления слуховой реабилитации после кохлеарной имплантации 

Содержание курса включает  следующие разделы: сущность кохлеарной 

имплантации. Послеоперационная слухоречевая реабилитация – важнейшая составная  

часть всех мероприятий по кохлеарной имплантации.  Цель реабилитации .Программа 

слухоречевой реабилитации . послеоперационная реабилитация детей дошкольного 

возраста включает следующие компоненты: Настройка речевого процессора кохлеарного 

импланта. Развитие слухового восприятия и речи. Общее развитие ребенка 

(невербальный интеллект, моторика, память, внимание и т.д.). Психологическая помощь 

ребенку и его близким. Главное направление послеоперационной слухоречевой 
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реабилитации для всех пациентов.Реабилитационные занятия включают обучение 

следующим аспектам:обнаружение наличия—отсутствия звуков;обнаружение различий 

между акустическими сигналами (одинаковые — разные);различение голоса человека и 

других неречевых бытовых сигналов;опознавание бытовых сигналов;определение 

различных характеристик звуков (интенсивность, длительность, высота и др.);различие и 

опознавание отдельных звуков речи, (интонация, ритм), фонемных признаков 

(твердость—мягкость, место артикуляции и др.);опознавание изолированных слов, 

предложений;понимание слитной речи; понимание речи и распознавание бытовых звуков 

в условиях помех. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) определять сущность операции кохлеарной имплантации, основные 

направления реабилитационной работы; 

2)  проводить отбор диагностического инструментария, составлять ИПР для 

ребенка с кохлеарной имплантацией; 

3) проводить диагностическое обследование, определять основные направления 

работы; 

4) ставить конкретные цели, достигать в соответствии с целью конкретные 

практические результаты, 

5) выявлять возникающие в профессиональной деятельности проблемы. 

 

The discipline "Auditory rehabilitation after cochlear implantation" refers to the 

pedagogical Sciences it is studied by students specializing in the field of sign language. 

The aim is to reveal the essence of cochlear implantation, to determine the main 

directions of auditory rehabilitation after cochlear implantation 

The content of the course includes the following sections: the essence of cochlear 

implantation. Postoperative auditory-speech rehabilitation is the most important component of 

all cochlear implantation measures.  Purpose of rehabilitation .Program of auditory-speech 

rehabilitation . postoperative rehabilitation of preschool children includes the following 

components: setting up the speech processor of the cochlear implant. Development of auditory 

perception and speech. General development of the child (nonverbal intelligence, motor skills, 

memory, attention, etc.). Psychological assistance to the child and his relatives. The main 

direction of postoperative auditory-speech rehabilitation for all patients.Rehabilitation classes 

include training in the following aspects: detection of presence—absence of sounds; detection 

of differences between acoustic signals (identical — different); distinction of human voice and 

other non-speech household signals; recognition of household signals; determination of various 

characteristics of sounds (intensity, duration, height, etc.); distinction and recognition of 

individual speech sounds (intonation, rhythm), phonemic signs (hardness—softness, place of 

articulation, etc.); recognition of isolated words, sentences; understanding of merged speech; 

understanding of speech and recognition of household sounds in conditions of interference. 

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to determine the essence of cochlear implant surgery, the main directions of 

rehabilitation work; 

2) to carry out selection of diagnostic tools, to make IPR for the child with cochlear 

implantation; 

3) to carry out diagnostic examination, to determine the main directions of work; 

4) set specific goals, achieve specific practical results in accordance with the goal, 

5) to identify problems arising in professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жасерекшелігі физиология және мектеп гигенасы, Есту, көру, сөйлеу 

мүшелерінің патологиясы және физиология, анатомиясы 

Возрастная физиология и школьная гигиена, Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения 

Age physiology and school hygiene, Anatomy, physiology and pathology of hearing, 

speech and vision. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrequisites 

Кәсиби (Педагогикалық), дипломдық  іс-тәжірибе, диплом зерттеу 
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Профессиональная (педагогическая), преддипломная  практика, дипломное 

исследование 

Professional (teaching) practice of undergraduate, graduate study 

 

 

Дифференциалдық  диагностика 

Дифференциальная диагностика 

Differential diagnosis 

"Дифференциалдық диагностика" Психологиялық пәндерге жатады, оны 

дефектологиялық ғылым мен практика саласында маманданған студенттер оқиды. 

Мақсаты: студенттерде балалардың дамуындағы ауытқушылықтың әртүрлі 

түрлері туралы түсінік қалыптастыру; пәннің негізгі теориялық ережелерімен, сонымен 

қатар дамуы бұзылған балалардың психикасын ғылыми зерттеу әдістерімен таныстыру.  

 Пән мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: жеке тұлғалар, адамдар топтары 

арасындағы психологиялық айырмашылықтар, осы айырмашылықтардың себептері мен 

салдары, дифференциалды психофизиология,темперамент, мінез, қабілеттер. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) балалардың дамуындағы ауытқулардың әртүрлі түрлерін анықтау; дамуы 

бұзылған балалардың психикасын ғылыми зерттеудің негізгі теориялық жағдайлары, 

әдістері; 

2) жеке түзету бағдарламасын әзірлеу мақсатында баланы психологиялық-

педагогикалық зерттеуді жүзеге асыру; 

3) Жеке даму және оқыту бағдарламаларын әзірлеу; 

4) нақты мақсаттар қоюға, нақты практикалық нәтижелерге қол жеткізуге;, 

5) кәсіби қызметте туындайтын проблемаларды анықтау. 

 

«Дифференциальная диагностика» относится к психологическим дисциплинам, 

ее изучают  студенты, специализирующиеся в области дефектологической науки и 

практики. 

Цель: сформировать у студентов представления о различных видах отклонений в 

развитии детей; познакомить с основными теоретическими положениями дисциплины, а 

также с методами научного исследования психики детей с нарушенным развитием.  

 Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: 

психологические различия между индивидами, группами людей, причины и последствия 

этих различий, дифференциальная психофизиология,темперамент, характер, 

способности. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) выявлять  различные виды отклонений в развитии детей; основные 

теоретические положения, методы  научного исследования психики детей с нарушенным 

развитием; 

2) осуществлять психолого-педагогическое изучение ребёнка с целью 

разработки индивидуальной коррекционной программы; 

3)  разрабатывать  индивидуальные программы развития и обучения; 

4) ставить конкретные цели, достигать в соответствии с целью конкретные 

практические результаты, 

5) выявлять возникающие в профессиональной деятельности проблемы. 

 

"Differential diagnosis" refers to psychological disciplines, it is studied by students 

specializing in the field of defectological science and practice. 

Purpose: to form students ' ideas about different types of deviations in the 

development of children; to acquaint with the basic theoretical provisions of the discipline, as 

well as with the methods of scientific research of the psyche of children with impaired 

development.  

 The content of the discipline includes the study of the following sections: 

psychological differences between individuals, groups of people, the causes and consequences 

of these differences, differential psychophysiology, temperament, character, abilities. 

As a result of discipline training the student will have to: 
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1) to identify different types of abnormalities in the development of children; the main 

theoretical provisions, methods of scientific research of the psyche of children with impaired 

development; 

2) to carry out psychological and pedagogical study of the child for the purpose of 

development of the individual correctional program; 

3) develop individual development and training programs; 

4) set specific goals, achieve specific practical results in accordance with the goal, 

5) to identify problems arising in professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мамандыққакіріспе, арнайыпсихология 

Введение в специальность,  специальная  психология, 

Introduction to specialty, special psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе  

Педагогическая практика 

Student teaching 

 

 

ПМПК-ның іс- әрекетінің ұйымдасуы  

Организация деятельности психолого-медико-педагогической 

консультации  

Organization of activity of psychological-medical-pedagogical consultations   
"Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның қызметін 

ұйымдастыру" педагогикалық пәндерге жатады, оны дефектологиялық ғылым мен 

практика саласында маманданған студенттер оқиды. 

Мақсаты-білім алушылардың психологиялық ғылым мен практиканың 

қолданбалы саласы ретінде дефектолог мамандығының ғылыми білімі мен 

психологиясына көзқарасы; тұлғаның кәсіби қалыптасуының теориялық негіздері, 

дағдарыстары және психологиялық сүйемелдеуі туралы түсініктерін қалыптастыру; 

ПМПК және ППТК-дағы дефектологтың кәсіби қызметінің ерекшеліктері туралы 

түсініктерін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді оқытудан тұрады: ЖВЗ бар балаларды 

психологиялық-педагогикалық және медициналық сүйемелдеудің теориялық-

әдіснамалық ережелері. ПМПК және ППТК мақсаты мен міндеттері. Қызметтің 

психодиагностикалық бағыты. Қызметтің консультациялық бағыты. Қызметтің 

психокоррекциялық бағыты. Медициналық сүйемелдеу. ЖВЗ бар балаларды 

психологиялық-педагогикалық және медициналық сүйемелдеудің ұйымдастыру 

құрылымдары. Психологиялық - медициналық-педагогикалық консилиумдар, түзету-

психологиялық-педагогикалық кабинеттер. Қызметті ұйымдастыру, бағыттары мен 

мазмұны. ПМПК, ППТК зерттеу әдістері. ПМПК, ППТК тексеру мазмұны. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) пәннің теориялық негіздерін меңгеру; 

2) дефектолог тұлғасының кәсіби қалыптасуын психологиялық қолдау және 

дағдарысты анықтау;   

3) ПМПК және ППТК дефектолог кәсіби қызметінің психологиялық 

ерекшеліктерін білу;  

4) арнайы психологиялық-педагогикалық зерттеулер жүргізу әдістерін; 

психикалық даму заңдылықтарын; индивидтің психофизикалық дамуының онтогенезінің 

негізгі кезеңдерінің мазмұнын; баланың тілдік механизмі қалыптасуының жас 

динамикасы;  

5) әлеуметтік – мәдени және әлеуметтік жағдайлардың өзгеруі жағдайында 

өзінің кәсіби қызметін дербес ұйымдастыруға; ЖВЗ бар балаларды медициналық – 

психологиялық - педагогикалық сүйемелдеу жағдайларын жасау бойынша әртүрлі 

бейіндегі мамандардың командасында жұмыс істеуге; әдістемелік топтар мен 

бірлестіктердің қызметіне қатысуға; ЖВЗ бар адамдардың психикалық және 

психофизикалық дамуының диагностикалық және болжамдық көрсеткіштерін анықтауға; 

арнайы медициналық әдебиетпен жұмыс істеуге; денсаулық жағдайы шектеулі 
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адамдардың медициналық карталарымен жұмыс істеуге;; өзінің интеллектуалдық және 

жалпы мәдени деңгейін жетілдіру және дамыту, өзінің жеке тұлғасын адамгершілік 

жағынан жетілдіруге қол жеткізу; жаңа идеяларды тудыру; ғылыми немесе практикалық 

міндеттерді қоюда бағдарлану және оларды шешу құралдарын қалай іздеу керектігін 

анықтау;  

6) өзекті мәселелерді шешу үшін дефектологтың кәсіби қызметінде арнайы 

білімді пайдалану; команда мақсаттарын қалыптастыруға әсер ету, мақсатқа жету үшін 

қажетті бағытта оның әлеуметтік-психологиялық климатына әсер ету; қызмет 

нәтижелерінің сапасын бағалау; онтогенетикалық даму қағидатын есепке алу негізінде 

ЖВЗ бар тұлғаларды психологиялық-медициналық-педагогикалық тексерудің тәсілдері 

мен әдістері; баланың психофизиологиялық мәртебесін бағалау дағдылары;; білім беруді 

басқару, денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік қорғау органдарының 

қызметкерлерімен және ЖВЗ бар тұлғалардың білім беру проблемалары бойынша 

қоғамдық ұйымдардың өкілдерімен өзара іс-қимыл жасау; ЖВЗ бар балалардағы 

тұлғаның психопрофилактикасы мен кәсіби деформациясын түзету. 

 

 «Организация деятельности психолого-медико-педагогической консультации» 

относится к педагогическим дисциплинам, ее изучают  студенты, специализирующиеся в 

области дефектологической науки и практики. 

Цель - формирование представлений обучающихся о научных знаниях и 

подходах к психологии профессии дефектолога как прикладной отрасли психологической 

науки и практики; теоретических основах, кризисах и психологическом сопровождении 

профессионального становления личности; об особенностях профессиональной 

деятельности дефектолога в ПМПК и КППК. 

Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: 

Ведущие теоретико-методологические положения психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения детей с ОВЗ. Цель и задачи ПМПК и КППК. 

Психодиагностическое направление деятельности. Консультативное направление 

деятельности. Психокоррекционное направление деятельности. Медицинское 

сопровождение. Организационные структуры психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения детей с ОВЗ. Психолого–медико- педагогические 

консилиумы, коррекционно – психолого - педагогический кабинеты. Организация, 

направления и  содержание  деятельности. Методы исследования  в   ПМПК,  КППК. 

Содержание  обследования  в   ПМПК, КППК. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) владеть теоретическими основами дисциплины; 

2) определять кризисы и психологическое сопровождение профессионального 

становления личности дефектолога;   

3) знать психологические особенности профессиональной деятельности 

дефектолога в ПМПК и КППК;  

4) использовать методы проведения специальных психолого-педагогических 

исследований; закономерности психического развития; содержание  основных этапов 

онтогенеза психофизического развития индивида; возрастную динамику становления 

речеязыкового   механизма ребенка;  

5) самостоятельно организовывать свою профессиональную деятельность в 

условиях изменения социокультурных и социальных условий; работать в команде 

специалистов разного профиля по созданию условий медико – психолого - 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; участвовать в деятельности методических 

групп и объединений; определять диагностические и прогностические показатели 

психического и психофизического развития лиц с ОВЗ; работать со специальной 

медицинской литературой; работать с медицинскими картами лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного совершенствования своей личности; 

порождать новые идеи; ориентироваться в постановке научных или практических задач и 

определять, каким образом следует искать средства их решения;  

6)  использовать специальные знания в профессиональной деятельности 

дефектолога для решения актуальных проблем; влияния на формирование целей 
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команды, воздействия на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении; оценки качества результатов деятельности; приемами и 

методами психолого-медико-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе учета 

принципа онтогенетического развития; навыками оценки психофизиологического статуса 

ребенка; взаимодействовать с работниками органов управления образованием, 

здравоохранением и социальной защиты населения и представителями общественных 

организаций по проблемам образования лиц с ОВЗ; психопрофилактики и коррекции 

профессиональной деформации личности у детей с ОВЗ. 

 

"Organization of activity of psychological-medical-pedagogical consultation" refers to 

pedagogical disciplines, it is studied by students specializing in the field of defectological 

science and practice. 

The purpose - formation of representations of students about scientific knowledge and 

approaches to psychology of a profession of the defectologist as applied branch of 

psychological science and practice; theoretical bases, crises and psychological support of 

professional formation of the personality; about features of professional activity of the 

defectologist in pmpk and pppk. 

The content of the discipline includes the study of the following sections: Leading 

theoretical and methodological provisions of psychological, pedagogical and medical support of 

children with disabilities. Purpose and objectives of PMC and PPC. Psychodiagnostic direction 

of activity. Advisory direction of activity. Psychocorrectional direction of activity. Medical 

support. Organizational structures of psychological, pedagogical and medical support of 

children with disabilities. Psychological-medical-pedagogical councils, correctional-

psychological-pedagogical offices. The organization, direction and content of the activity. 

Research methods in psychology and pedagogical consultations, cppb. The content of the 

survey in PMPC, PPC. 

As a result of discipline training the student will have to: 

1) possess the theoretical foundations of the discipline; 

2) to define crises and psychological support of professional formation of the 

personality of the defectologist;   

3) to know psychological features of professional activity of the defectologist in pmpk 

and pppk;  

4) to use methods of carrying out special psychological and pedagogical researches; 

regularities of mental development; the maintenance of the main stages of ontogenesis of 

psychophysical development of the individual; age dynamics of formation of the speech-

language mechanism of the child;  

5) independently organize their professional activities in the conditions of changing 

socio-cultural and social conditions; work in a team of specialists of different profiles to create 

conditions for medical, psychological and pedagogical support of children with disabilities; 

participate in the activities of methodological groups and associations; determine diagnostic and 

prognostic indicators of mental and psychophysical development of persons with disabilities; 

work with special medical literature; work with medical records of persons with disabilities; to 

improve and develop the intellectual and General cultural level, to achieve moral improvement 

of the personality; to generate new ideas; to be guided in statement of scientific or practical 

problems and to define how it is necessary to look for means of their decision;  

6) use of special knowledge in the professional activities of speech pathologists for 

resolving current problems; impact on the formation of the team's goals impact on its socio-

psychological climate necessary to achieve the purposes of the direction; assessing the quality 

of performance; techniques and methods of psychological-medical-pedagogical examination of 

persons with disabilities on the basis of the principle of ontogenetic development; skills for 

assessment of psychophysiological status of a child; to interact with employees of education, 

health and social protection authorities and representatives of public organizations on the 

problems of education of persons with disabilities; psychoprophylaxis and correction of 

professional personality deformation in children with disabilities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мамандыққакіріспе, арнайыпедагогика, арнайыпсихология 

Введение в специальность,  специальная  педагогика, специальная психология 
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Introduction to specialty, special pedagogics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе  

Педагогическая практика 

Student teaching 

 

Кәмелеткетолмаған девианттар психологиясы 

Психология несовершеннолетних девиантов 

Psychology of juvenile delinquents 

"Кәмелетке толмаған девианттардың психологиясы" пәні психологиялық 

болып табылады және оны заң психологиясында маманданған барлық студенттер 

оқиды және әлеуметтік құбылыс ретінде қылмыстың себептері, қайнар көздері туралы 

ғылыми білімнің дамуын теориялық талдауға арналған.  

Мақсаты-қорғау алдын алу ерекшеліктерімен таныстыру, әлеуметтік-

құқықтық, медициналық-психологиялық, әлеуметтік-педагогикалық көмек көрсету 

және проблемалы отбасына, балаларға, жасөспірімдерге қолдау көрсету.. 

Пәннің мазмұны мынадай бөлімдерден тұрады: ғылымдағы 

девианталогияның қазіргі түсінігі, кәмелетке толмаған девианттардың психологиялық 

ерекшеліктері, девианттардың психологиясы: принциптері, жалпы тенденциялар, 

зерттеудің негізгі бағыттары.  

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) Құқық Қолдану және пенитенциарлық қызмет саласына тартылған 

қылмыскер мен адамдардың жеке-психологиялық ерекшеліктерін, тәртіптің ұғымдық-

категориялық аппаратын, девиантты мінез-құлықтың алдын алу және түзету негіздерін 

атауға; ;  

2) криминалдық психология саласындағы Ықпал етудің тиісті әдістері мен 

технологияларын анықтауға, девиантты мінез-құлық саласындағы профилактикалық 

қызметті жоспарлауға және ұйымдастыруға;; 

3) пенитенциарлық психологтың қызметі, девиантты мінез-құлықты түзету 

іс-шараларын жоспарлау және ұйымдастыру жағдайында психологиялық 

сүйемелдеуді жүзеге асыру; 

4) нақты мақсаттар қоюға, нақты практикалық нәтижелерге қол жеткізуге;, 

5) кәсіби қызметте туындайтын проблемаларды анықтау. 

 

Дисциплина «Психология несовершеннолетних девиантов» является 

психологической и ее изучают все студенты, специализирующиеся в юридической 

психологии и  посвящена теоретическому анализу развития научного знания о причинах, 

истоках преступности как социального явления.  

Цель-ознакомление с особенностями охранно-защитной профилактики, 

представленной комплексом мер адекватной социально-правовой, медико-

психологической, социально-педагогической помощи и поддержки проблемной семье, 

детям, подросткам.. 

Содержание дисциплины включает разделы: современное понятие 

девианталогии в науке, психологические особенности несовершеннолетних девиантов, 

психология девиантов: принципы, общие тенденции, основные направления 

исследовании.  

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) называть  понятийно-категориальный аппарат дисциплины, индивидуально-

психологические особенности личности преступника и лиц, вовлечённых в сферу 

правоприменительной и пенитенциарной  деятельности;  основы профилактики и 

коррекции девиантного поведения;  

2) определять соответствующие методы и технологии воздействия в области 

криминальной психологии, планировать и организовать профилактическую деятельность 

в сфере девиантного поведения; 

3)  осуществлять психологическое сопровождение в условиях деятельности 

пенитенциарного психолога, планирования и организации коррекционных мероприятий 

девиантного поведения; 
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4) ставить конкретные цели, достигать в соответствии с целью конкретные 

практические результаты, 

5) выявлять возникающие в профессиональной деятельности проблемы. 

 

The discipline "psychology of juvenile deviants" is psychological and it is studied 

by all students specializing in legal psychology and is devoted to the theoretical analysis of 

the development of scientific knowledge about the causes, origins of crime as a social 

phenomenon.  

The aim is to familiarize with the features of protective prevention, presented by a 

set of measures of adequate social and legal, medical and psychological, social and 

pedagogical assistance and support to problem families, children and adolescents.. 

The content of the discipline includes sections: modern concept of deviantalogy in 

science, psychological features of juvenile deviants, psychology of deviants: principles, 

General trends, main directions of research.  

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to identify the conceptual and categorical apparatus of discipline, individual 

psychological characteristics of the offender and persons involved in the sphere of law 

enforcement and penitentiary activities; the basics of prevention and correction of deviant 

behavior;  

2) identify appropriate methods and technologies of influence in the field of 

criminal psychology, plan and organize preventive activities in the field of deviant behavior; 

3) to carry out psychological support in the conditions of activity of the 

penitentiary psychologist, planning and the organization of corrective actions of deviant 

behavior; 

4) set specific goals, achieve specific practical results in accordance with the goal, 

5) to identify problems arising in professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

психология 

психология  

psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Мамандық бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Написание дипломной работы по специализации 

Writing graduation project on specialization 

 

 

Мүмкіндігі шектеулі балалы отбасын психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеу 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи детей с ограниченными 

возможностями 

Psychological and educational support families of children with disabilities 

«Мүмкіндігі шектеулі балалы отбасын психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеу»  пәні  педагогикалық пәндерге жатады, оны дефектология ғылыми мен 

тәжирибесінін түрлі салаларында мамандырылатын студенттер зерттейді. 

Мақсаты: отбасылық тәрбиелеудің психологиялық негізі, отбасылық 

тәрбиелеудің теориялық моделі, стилі туралы түсінігін қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Тәрбиелеу түсінігі, тәрбиелеу 

институттары, МШ балалардың типологиясы, дефектіге деген жанұя факторлары, 

жанұяның тәрбиедегі рөлі. МШ баланың бейімделуі. МШ балалардың жанұясына 

психологиялық көмек көрсету. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) баланы Отбасылық тәрбиелеу психологиясының пәні мен теориялық 

негіздерін меңгеру;  

2) Ақау ерекшелігін ескере отырып, МШ балаларды тәрбиелеу мәселелері 

бойынша отбасыларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің ерекшелігін 

айқындау; 



80 

 

3) арнайы педагогика мен психология білімін ескере отырып, отбасылық тәрбие 

мәселелері бойынша ОВ балалары бар ата-аналармен психо-ағарту іс-шараларын 

жүргізуге;;  

4) мВ балаларды отбасылық тәрбиелеу мәселелері бойынша практикалық 

ұсынымдар әзірлеу және ұсыну;  

5) мВ балалары бар отбасыларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу 

техникаларын меңгеру; 

6) МВ балаларды отбасылық тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналарға 

психологиялық-ағарту жұмыстарын және психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді 

жүзеге асыру. 

 

«Психолого-педагогическое сопровождение семьи детей с ограниченными 

возможностями» относится к педагогическим дисциплинам, ее изучают  студенты, 

специализирующиеся в области дефектологической науки и практики. 

Цель - сформировать представления о психологических основах семейного 

воспитания, о теоретических моделях, стилях семейного воспитания.  

Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: 

Понятие воспитания, институты воспитания, типология детей с ОВ, фактор семьи в 

природе дефекта, роль семьи в воспитании, адаптации ребенка с ОВ. Психологическая 

помощь семье с ребенком с ОВ. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) владеть дисциплинами и теоретическими основами психологии семейного 

воспитания ребенка;  

2) определять специфику психолого-педагогического сопровождения семей 

по вопросам воспитания ребенка с ОВ, с учетом специфики дефекта; 

3) проводить психопросветительские мероприятия с родителями, имеющими 

детей с ОВ по вопросам семейного воспитания, с учетом знаний специальной педагогики 

и психологии;  

4) разрабатывать и предоставлять практические рекомендации по вопросам 

семейного воспитания детей с ОВ;  

5) владеть техниками психолого-педагогического сопровождения семей, 

имеющих детей с ОВ; 

6) осуществлять проведение психолого-просветительской работы и 

психолого-педагогического сопровождения родителей  по вопросам семейного 

воспитания детей с ОВ. 

 

«Psychological and educational support families of children with disabilities» refers to 

pedagogical disciplines, its students learn, specializing in the field of speech pathology science 

and practice. 

An aim is to create ideas of psychological bases of family education, of theoretical 

models, styles of family education. The content of discipline includes studying of the following 

sections: Concept of education, institutes of education, typology of children with PC, a family 

factor in the defect nature, a family role in education, adaptation of the child with PC. 

Psychological assistance to a family with the child with LC. 

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to possess disciplines and theoretical bases of psychology of family education of 

the child;  

2) to determine the specifics of psychological and pedagogical support of families on 

the education of a child with S, taking into account the specifics of the defect; 

3) to carry out psychoprosvetitelsky actions with the parents having children with S 

concerning family education, taking into account knowledge of special pedagogics and 

psychology;  

4) develop and provide practical advice on family education of children with 

DISABILITIES;  

5) own techniques of psychological and pedagogical support of families with children 

with S; 
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6) to carry out psychological and educational work and psychological and pedagogical 

support of parents on family education of children with DISABILITIES. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мүмкіндігішектеуліертежастағыбалалардыңдамуы, психология-педагогикалық 

кеңес беру негіздері 

Развитие детей раннего возраста с ограниченными возможностями, основы 

психолого-педагогического консультирования. 

Development of children of early age with limited capabilities, bases of psychology 

and pedagogical consultation. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Pedagogical practice 

 

 

Мектепке дейінгі мекемедеауыр сөйлеу бұзылысы бар балаларды оқыту 

және тәрбиелеу 

Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи в 

дошкольном учреждении 

Education and training of children with severe speech disorders in preschool 

"Мектепке дейінгі мекемелерде ауыр сөйлеу қабілеті бар балаларды тәрбиелеу 

және оқыту" пәні арнайы педагогика пәндеріне жатады. 

Мақсаты: студенттердің арнайы мектепке дейінгі мекемелерде түзету процесін 

ұйымдастырудың білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастыру, мектепке дейінгі 

мекемелерде арнайы білім беру қызметтерінің қазіргі жүйесімен; арнайы мектепке 

дейінгі мекемелерде білім беру саясатының жетекші үрдістерімен танысу.  

Пән мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: онтогенездегі балалардың дамуының 

негізгі кезеңдері, мектепке дейінгі жастағы балалардың даму бұзылуының түрлері, МШ 

балалардың түрлі топтарының психологиялық-педагогикалық сипаттамасы, МШ түрлі 

санаттағы балалармен түзету-тәрбие жұмысының негізгі бағыттары.  

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) мектепке дейінгі мекемелерде арнайы білім беру қызметтерінің қазіргі 

заманғы жүйесін пайдалану;   

2) арнайы мектепке дейінгі мекемелерде білім беру саясатының жетекші 

үрдістерін білу; 

3) мектеп жасына дейінгі балаларға әртүрлі бұзылулар түрлері бар түзету-

бағытталған әсер етудің әдістері мен тәсілдерін қолдану; 

4) арнайы мектепке дейінгі мекемелерде түзету процесін ұйымдастыруды 

пайдалану; 

5) кәсіби қызметте туындайтын проблемаларды анықтау. 

 

Дисциплина «Воспитание и обучение детей с тяжелыми речевыми нарушениями 

в дошкольном учреждении» относится к дисциплинам специальной педагогики ее 

изучают  студенты специализирующиеся в области дефектологической науки и практики. 

Цель: формирование у студентов знаний, умений и навыков организации 

коррекционного процесса в специальных дошкольных учреждениях, знакомство с 

современной системой специальных образовательных услуг в дошкольных учреждениях; 

с ведущими тенденциями образовательной политики в специальных дошкольных 

учреждениях.  

Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: 

Основные этапы развития детей в онтогенезе, виды нарушений развития детей 

дошкольного возраста, психолого-педагогическая характеристика различных групп детей 

с ОВ, основные направления коррекционно -воспитательной работы с детьми различной 

категории ОВ.  

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) использовать современную систему специальных образовательных услуг в 

дошкольных учреждениях;   
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2) знать ведущие тенденции образовательной политики в специальных 

дошкольных учреждениях; 

3)  применять методы и приемы коррекционно-направленного воздействия 

на детей дошкольного возраста с различными видами нарушений; 

4) использовать организацию коррекционного процесса в специальных 

дошкольных учреждениях; 

5) выявлять возникающие в профессиональной деятельности проблемы. 

 

Discipline "Education and training of children with severe speech disorders in 

preschool" refers to the discipline of special education students studying its specializing in 

speech pathology science and practice. 

An aim is formation at students of knowledge, skills of the organization of 

correctional process in special preschool institutions, acquaintance to modern system of special 

educational services in preschool institutions; with the leading tendencies of educational policy 

in special preschool institutions.  

The content of discipline includes studying of the following sections: The main stages 

of development of children in ontogenesis, types of violations of development of children of 

preschool age, the psychology and pedagogical characteristic of various groups of children with 

LC, the main directions correctional and educational work with children of various category LC.  

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to use the modern system of special educational services in preschool institutions;   

2) to know the leading trends of educational policy in special preschool institutions; 

3) to apply methods and receptions of correctional-directed influence on children of 

preschool age with various types of violations; 

4) to use the organization of correctional process in special preschool institutions; 

5) to identify problems arising in professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Арнайы педагогика,  Арнайы психология,   Мүмкіншілігі шектеулі балалардың 

дамуындағы клиникалық ерекшеліктері 

Специальная педагогика, Специальная психология, Клинические особенности 

развития детей с ОВ 

Special education, Special Psychology, Clinical features of children with LC 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Рostrekvizity 
Мамандану бойынша бітіру жұмысын жазу 

Написание выпускной работы по специализации 

Writing the final work on specialization 

 

 

Арнайы мектепке дейінгі педагогика 

Специальная дошкольная педагогика 

Special preschool pedagogy 

«Арнайы мектепке дейінгі педагогика» пәні арнайы педагогикапәндерге жатады, 

оны дефектология ғылыми мен тәжирибесінін түрлі салаларында мамандырылатын 

студенттер зерттейді. 

Мақсаты: студенттерде арнайы мектепке дейінгі мекемелерде түзету үрдісін 

ұйымдастырудың білім, іскерлік және дағдыларын қалыптастыру, мектепке дейінгі 

мекемелерде арнайы білім қызметінің қазіргі заманғы жүйесімен, арнайы мектепке 

дейінгі мекемелерде білім саясатының негізгі тенденцияларымен таныстыру. Пәннің 

мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Онтогенездегі балалардың даму кезеңдерінің 

негізі. Мектепке дейінгі кезеңде балалардың дамуындағы бұзылыстардың түрлері. 

Мүмкіндігі шектеулі балалар тобындағы психологиялық-педагогикалық мінездемелердің 

айырмашылықтары. Мүмкіндігі шектеулі балаллардағы тәрбиелік және коррекциялық 

жұмыстың негізгі бағыттары. 

Студент пәнді оқу нәтижесінде: 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) мектепке дейінгі мекемелерде арнайы білім беру қызметтерінің қазіргі 

заманғы жүйесін пайдалану;   
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2) арнайы мектепке дейінгі мекемелерде білім беру саясатының жетекші 

үрдістерін білу; 

3) мектеп жасына дейінгі балаларға әртүрлі бұзылулар түрлері бар түзету-

бағытталған әсер етудің әдістері мен тәсілдерін қолдану; 

4) арнайы мектепке дейінгі мекемелерде түзету процесін ұйымдастыруды 

пайдалану; 

5) кәсіби қызметте туындайтын проблемаларды анықтау. 

 

Дисциплина «Специальная дошкольная педагогика» относится к дисциплинам 

специальной педагогики ее изучают  студенты специализирующиеся в области 

дефектологической науки и практики. 

Цель: формирование у студентов знаний, умений и навыков организации 

коррекционного процесса в специальных дошкольных учреждениях, знакомство с 

современной системой специальных образовательных услуг в дошкольных учреждениях; 

с ведущими тенденциями образовательной политики в специальных дошкольных 

учреждениях.  

Содержание дисциплины включает в себя изучение следующих разделов: 

Основные этапы развития детей в онтогенезе, виды нарушений развития детей 

дошкольного возраста, психолого-педагогическая характеристика различных групп детей 

с ОВ, основные направления коррекционно -воспитательной работы с детьми различной 

категории ОВ.  

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1) использовать современную систему специальных образовательных услуг в 

дошкольных учреждениях;   

2) знать ведущие тенденции образовательной политики в специальных 

дошкольных учреждениях; 

3) применять методы и приемы коррекционно-направленного воздействия на 

детей дошкольного возраста с различными видами нарушений; 

4) использовать организацию коррекционного процесса в специальных 

дошкольных учреждениях; 

5) выявлять возникающие в профессиональной деятельности проблемы. 

 

Discipline "Special preschool pedagogy" refers to the discipline of special education 

students studying its specializing in speech pathology science and practice. 

An aim is formation at students of knowledge, skills of the organization of 

correctional process in special preschool institutions, acquaintance to modern system of special 

educational services in preschool institutions; with the leading tendencies of educational policy 

in special preschool institutions.  

The content of discipline includes studying of the following sections: The main stages 

of development of children in ontogenesis, types of violations of development of children of 

preschool age, the psychology and pedagogical characteristic of various groups of children with 

LC, the main directions correctional and educational work with children of various category LC.  

As a result of discipline training the student will have to: 

1) to use the modern system of special educational services in preschool institutions;   

2) to know the leading trends of educational policy in special preschool institutions; 

3) to apply methods and receptions of correctional-directed influence on children of 

preschool age with various types of violations; 

4) to use the organization of correctional process in special preschool institutions; 

5) to identify problems arising in professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Арнайы педагогика,  Арнайы психология,   Мүмкіншілігі шектеулі балалардың 

дамуындағы клиникалық ерекшеліктері 

Специальная педагогика, Специальная психология, Клинические особенности 

развития детей с ОВ 

Special education, Special Psychology, Clinical features of children with LC 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Рostrekvizity 
Мамандану бойынша бітіру жұмысын жазу 
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Написание выпускной работы по специализации 

Writing thefinal workon specialization 

 

 

 


