
Кесте 2.1. 

 Педагогикалық процесте инклюзивті білім беруді ұйымдастыру және үйлестіру 

 Инклюзивті білім беру 

психологиялық және 

педагогикалық қолдау 

ұйымдастыру 

үйлестірушісінің толық 

аты-жөні 

 

Дефектологиялық жоғары 

білімі бар оқытушылар туралы 

ақпарат 

Мүмкіндігі шектеулі адамдардмен 

жұмыс істеу үшін курстарға 

арналған сертификат бар 

оқытушылар (дефектологтар емес) 

туралы ақпарат 

Инклюзивті білім беру 

мәселесі бойынша оқу 

курстарын уақыты 

және өту орны 

 

Курстар тақырыбы 

 

№ 

Оқытушыларының 

толық аты-жөні. 

Мамандануын көрсетіңіз 

№ 

Оқытушыларының толық аты-

жөні. Диплом бойынша 

мамандығы көрсетіңіз   

Смаилова Ж.У.– 

психология және 

коррекциялық 

педагогика 

кафедрасының ағы 

оқытушы, 

психофизиологиялық 

зертханасының 

меңгерушісі, психология 

магистрі 

1 Стельмах С.А. 

«Дефектология» 

мамандығы, 

олигофренопедагогика 

косымша логопедия 

мамандығы  

 

1 Коккозева К.Ш.  

«Филология» мамандығы 

 

2013ж ақпан,  

Өскемен қ. 

 

Мүмкіндігі шектеулі 

адамдармен өзара 

әрекеттесу   

 

 2 Северинова  Е.А. 

«Дефектология» 

мамандығы, логопедия 

  2013ж наурыз,  

Өскемен қ. 

 

Мүмкіндігі шектеулі 

баласы бар, отбасымен 

өзара әрекеттесу   
 3 Кыржибаева С.К.  

«Дефектология» 

мамандығы, 

олигофренопедагогика 

косымша логопедия 

мамандығы  

  2013ж сәуір,  

Өскемен қ. 

 

Еңбектерапиясы 

 

 4 Лаврентьева М.Г. 

«Дефектология» 

мамандығы, 

олигофренопедагогика 

косымша логопедия 

мамандығы  

  2013ж мамыр  

Өскемен қ. 

 

Мүмкіндігі шектеулі 

балалармен өзара 

әрекеттесу   

 

 5 Камзина А.М. 2 Токтарбекова К.Т.,   2015ж сәуір,  Тұтығу (заикание) және 



«Дефектология» 

мамандығы, 

сурдопедагогика 

«Психология» мамандығы Алматы 

Логопед және 

дефектолог 

ассоцияцыясы  

 

оның түзету әдістері. 

Ринолалия кезінде 

дауыстық.түзету 

технологиясы  

 
 6 Талгатова А.Т. 

«Дефектология» 

мамандығы, логопедия 

  2015ж мамыр,  

Алматы 

Логопед және 

дефектолог 

ассоцияцыясы  

 

Бала психотерапия 

негіздері 

 

   3 Смаилова Ж.У. 

«Педагогика және 

психология» мамандығы   

2014ж шілде,  

Семей 

Қоғамдық қоры 

«Баршаға арналған 

мектебі» 

Инклюзивті білім беру 

технологиясы 

 

     2014ж желтоқсан,  

Өскемен қ. 

  

Мүмкіндігі шектеулі және 

психофизикалық дамуы 

ерекшеліктерімен 

балалар, және 

Қазақстанда олардың 

қоғамға интеграция 
     2015ж қазан  

Алматы 

Абая атындағы 

КазМПУ   

Қоғамдық қоры 

«Баршаға арналған 

мектебі» 

Қазақстан 

Республикасының жоғары 

оқу орындарында 

инклюзивті білім беруді 

дамыту жағдайы және 

перспективалары 

 
   4 Матаева Б.У.   

«Педагогика және 

психология» мамандығы   

2014ж шілде,  

Семей 

Қоғамдық қоры 

«Баршаға арналған 

мектебі» 

Инклюзивті білім беру 

технологиясы 

 



   5 Дергачёва Е.В.  

«Психология» мамандығы 

2014ж шілде,  

Өскемен қ. 

 

  

Мүмкіндігі шектеулі 

балалармен жұмыс 

канистерапия негізгі 

компоненттері 
   6 Канапьянова К.Д.    

«Педагогика және 

психология» мамандығы   

2015ж сәуір,  

Алматы 

Логопед және 

дефектолог 

ассоцияцыясы  

Тұтығу (заикание) және 

оның түзету әдістері. 

Ринолалия кезінде 

дауыстық.түзету 

технологиясы  
     2015ж мамыр,  

Алматы 

Логопед және 

дефектолог 

ассоцияцыясы 

Алалия  түзеу 

жұмыстары, дизартрия. 

Миогимнастика. 

     2015ж сәуір,  

Алматы 

Логопед және 

дефектолог 

ассоцияцыясы 

Ринолалия кезінде 

дауыстық.түзету 

технологиясы  

 
    Агафонов Александр 

Анатольевич 

Дене шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының ағы оқытушы 

 

2016ж сәуір-мамыр,  

Өскемен қ. 

 

Новосібір мемлекеттіқ 

педагогикалық 

университеттің Дене 

шынықтыру теориялық 

негіздері кафедраның 

С.М.Рябцев 

профессорының «Тірек-

қимыл жүйесінің 

патологиясы бар 

адамдардың енгізу» 

тақырып туралы дәрістер 

    Амренова Ажар Камарбековна 

ғ.п.к., Дене шынықтыру және 

спорт теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының ағы оқытушы 

 



 

    Абдыгалиев Адиль Багдатович 

Дене шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының оқытушы 

 

    Ангишпаев Жанабек 

Каблашимович, Дене 

шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының ағы оқытушы 

 

    Кожуховский Андрей 

Владимирович Дене 

шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының ағы оқытушы 

 

    Колкутин Анатолий 

Михайлович Дене 

шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының доцент, ғ.п.к., 

 

    Кривко Оксана Анатольевна  

Дене шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының ағы оқытушы 

 

    Кругликов Александр 

Николаевич  

Дене шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының оқытушы 

 

    Кругликова Марина 

Владимировна 

Дене шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының ағы оқытушы, 

ғ.п.к. 

 

    Рахимова Роза Алпысбаевна 

Дене шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

 



кафедрасының ағы оқытушы 

    Русанов Василий Петрович 

Дене шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасы, ВАК профессоры, 

ғ.п.д. 

 

    Сармулдинов Ризабек 

Бариевич  Дене шынықтыру 

және спорт теориясы мен 

әдістемесі кафедрасы, доцент, 

ғ.п.к. 

 

    Сафонова Анна Иосифовна  

Дене шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының ағы оқытушы 

 

    Серебряников Василий 

Александрович Дене 

шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының ағы оқытушы, 

 

    Тулебаев Алишер Максович  

Дене шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының ағы оқытушы, 

 

    Уанбаев Еркин Кинаятович 

Дене шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасы, доцент, ғ.п.к. 

 

    Ускембаев Айдын Нуркасович 

Дене шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының ағы оқытушы 

 

    Шкуркин Николай 

Валентинович 

Дене шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының ағы оқытушы 

 

    Шмакова Татьяна Павлона  



Дене шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының ағы оқытушы 

    Яковлев Игорь Валерьевич 

Дене шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының оқытушы 

 

    Грачева Радмила 

Александровна Дене 

шынықтыру және спорт 

теориясы мен әдістемесі 

кафедрасының ағы оқытушы, 

ғ.п.к.  

 

Кестені толтыру адамның байланыс деректері: 

Смаилова Ж.У. Тел.: 8 777 2737361 E-mail: ganara008@mail.ru 

 


