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Қолдану саласы 

Область применения  

Applicationarea 

Осы бағдарлама аймақтық, республикалық жəне 

халықаралық деңгейде 

___________________________________________ 

бойынша кəсіби дағдыларды қалыптастыру үрдістері 

жүзеге асырылатын 

__________________________________________________

_ саласында жəне жоғары білім жүйесінде қолданылады. 

 

Осы бағдарлама өңірлік, республикалық жəне 

халықаралық деңгейлерде түзету педагогикасы саласында 

кəсіби дағдыларды қалыптастыру процестерін  іске 

асырылатын жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

саласында қолданылады. 

 

Настоящая программа применяется в сфере 

послевузовского образования, где реализуются процессы 

формирования профессиональных навыков в области 

коррекционной педагогики на региональном, 

республиканском и международном уровнях. 

 

This program is applied in the field of postgraduate education, 

which uses the processes of formation of professional skills in 

the field of remedial pedagogy at the regional, national and 

developmental levels. 

 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  

Код и 

наименованиеобразовательной 

программы  

The code and name of education 

program 

7М01901 Дефектология 

7М01901 Дефектология 

7М01901 Defectology 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

/Картапрофиляподготовкиврамкахобразовательнойпрограммы/ 

Profilemapofeducationprogram 

ББ мақсаты 

ЦельОП 

Objective of EP 

Магистрантты дайындау əлемдік білім беру 

стандарттарына жақындатылған, нəтижеге бағытталған 

жəне жаңа формациядағы маман-дефектологты 

дайындауды болжайтын, арнайы жəне инклюзивті білім 

беру саласындағы кəсіби құзыреттілікті меңгерген, қазіргі 

ғылыми-практикалық деңгейде педагогикалық қызмет 

саласындағы əлеуметтік маңызды міндеттерді 

шығармашылық жəне жоғары кəсіби шеше алатын жаңа 

формациядағы маман-дефектолог даярлығының ұлттық 

моделі негізінде құрылады. 

 

Подготовка магистранта строится  на национальной 

модели образования приближенной к мировым 

образовательным стандартам, ориентированной на 



результат и  предполагающей подготовку специалиста-

дефектолога новой формации, владеющего 

профессиональными компетенциями в области 

специального и инклюзивного образования, способного 

творчески и высокопрофессионально решать на 

современном научно-практическом уровне социально 

значимые задачи в педагогической сфере деятельности. 

Мaeter's training is based on a national model of education 

close to world educational standards, focused on results and 

involving the training of a defectologist of a new formation, 

possessing professional competencies in the field of special 

and inclusive education, capable of creative and highly 

professional decision on modern scientific and practical level 

socially significant tasks in the pedagogical field of activity. 

БББ міндеттері 

Задачи ОП 

Purposeof EP 

− арнайы жəне инклюзивті білім беру жүйесімен 

сұранысқа ие жəне ғылыми-зерттеу қызметіне 

мотивацияланған жоғары білікті жəне бəсекеге қабілетті 

мамандарды дайындау;  

− инновациялық, шығармашылық ойлау түріне, 

дамыған дүниетанымдық мəдениетке, жоғары əлеуметтік 

жəне азаматтық жауапкершілікке ие магистрлердің негізгі 

жəне арнайы құзыреттіліктерін қалыптастыру;  

− арнайы жəне инклюзивті білім беру саласындағы 

өзекті ғылыми жəне практикалық мəселелерді шешуге 

дайындық;  

− психологиялық-педагогикалық зерттеулердің 

ғылыми-зерттеу жəне диагностикалық əдістерін меңгеру 

жəне өзіндік ғылыми-зерттеу, оқытушылық жəне 

ұйымдастыру-басқару қызметіне қабілетті болу;  

− ғылыми ойлау жəне дүниетаным контекстінде 

жалпыадамзаттық жəне əлеуметтік-тұлғалық 

құндылықтарды қалыптастыру; 

 

− подготовка высококвалифицированных и 

конкурентоспособных специалистов, востребованных 

системой специального и инклюзивного образования и 

мотивированных к научно-исследовательской 

деятельности;  

− формирование ключевых и специальных 

компетенций магистров, обладающих инновационным, 

творческим типом мышления, развитой 

мировоззренческой культурой, высокой социальной и 

гражданской ответственностью;  

− подготовка к решению актуальных научных и 

практических проблем в области специального и 

инклюзивного образования;  

− овладение научно-исследовательскими и 

диагностическими методами психолого-педагогических 

исследований и способностью к самостоятельной научно-

исследовательской, преподавательской и 

организационно-управленческой деятельности;  



− формирование общечеловеческих и социально-

личностных ценностей в контексте научного мышления и 

мировоззрения. 

 

− training highly qualified and competitive specialists 

demanded by the system of special and inclusive education 

and motivated to research activities;  

− the formation of key and special competencies of 

masters with an innovative, creative type of thinking, a 

developed ideological culture, high social and civic 

responsibility;  

− preparation for solving actual scientific and practical 

problems in the field of special and inclusive education; 

− preparation for solving actual scientific and practical 

problems in the field of special and inclusive education; 

- Mastering the research and diagnostic methods of 

psychological and pedagogical research and the ability to 

independent research, teaching and organizational and 

management activities; 

− the formation of universal and socio-personal values in 

the context of scientific thinking and worldview. 

БББ оқыту нəтижелері/ 

Результаты обучения ОП/ 

Result of training of EP 

- түзету-білім беру процесін оңтайландыру мақсатында 

инновациялық, оның ішінде ақпараттық 

технологияларды құру 

- мамандану шеңберінде іргелі ғылымдар білімінің 

негізінде педагогикалық зерттеудің мақсаттары мен 

міндеттерін тұжырымдау, инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, білім беру, 

абилитация, оңалту, əлеуметтік бейімдеу жəне 

ықпалдасу процестерін зерттеу, жобалау, іске асыру 

- білім беру, денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қорғау 

саласы қызметкерлерінің қызметін үйлестіру, ата-

аналармен, əлеуметтік серіктестермен (соның ішінде 

шетелдік) өзекті түзету-педагогикалық міндеттерді 

шешу кезінде өзара іс-əрекетті ұйымдастыру; 

- білім беруді басқару, денсаулық сақтау жəне халықты 

əлеуметтік қорғау органдарының қызметкерлерімен 

жəне ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

тұлғалардың білім беру проблемалары бойынша 

қоғамдық ұйымдардың өкілдерімен өзара іс-əрекетті 

жүзеге асыру 

- түзету-білім беру кеңістігін жобалау, соның ішінде 

инклюзивтік формада 

- денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларды 

əлеуметтендіру жəне кəсіптік өзін-өзі анықтау 

процестерін психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеуді моделдеу жəне жүзеге асыру, оларды 

кəсіпті саналы таңдауға дайындау; 

 

- создавать инновационные, в том числе 

информационные, технологии с целью оптимизации 

коррекционно-образовательного процесса 



- на основании знания фундаментальных наук в рамках 

специализации, формулировать цели и задачи 

педагогического исследования, исследовать, 

проектировать, реализовывать процессы образования, 

абилитации, реабилитации, социальной адаптации и 

интеграции лиц с ОВ с использованием 

инновационных технологий 

- координировать деятельность работников сфер 

образования, здравоохранения и социальной защиты, 

организации взаимодействия с родителями, 

социальными партнерами (в том числе с 

иностранными) при решении актуальных 

коррекционно-педагогических задач 

- осуществлять взаимодействие с работниками органов 

управления образованием, здравоохранением и 

социальной защиты населения и представителями 

общественных организаций по проблемам 

образования лиц с особыми образовательными 

потребностями 

- проектировать коррекционно-образовательное 

пространство, в том числе в инклюзивных формах 

- моделировать и осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

подготавливать их к сознательному выбору 

профессии 

 

- create innovative, including information, technologies to 

optimize the correctional-educational process 

- on the basis of knowledge of the basic sciences in the 

framework of specialization, formulate goals and 

objectives of pedagogical research, explore, design, 

implement the processes of education, habilitation, 

rehabilitation, social adaptation and integration of people 

with disabilities using innovative technologies 

- to coordinate the activities of workers in the fields of 

education, health and social protection, the organization 

of interaction with parents, social partners (including 

foreign ones) in solving actual correctional and 

pedagogical tasks 

- interact with employees of education, health care and 

social protection authorities and representatives of public 

organizations on educational issues for people with 

special educational needs 

- design correctional educational space, including in 

inclusive forms 

- to model and carry out psychological and pedagogical 

support of the processes of socialization and professional 

self-determination of persons with disabilities, prepare 

them for the conscious choice of a profession 

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационная характеристика выпускника / 



GraduateQualificationCharacteristics 

Берілетін дəреже:  

Присуждаемая степень:  

Awarded degree: 

7М01901 Дефектология мамандығы бойынша 

магистратураның түлегіне даярлаудың ғылыми-

педагогикалық бағыты бойынша 7М01901 

«Дефектология» мамандығы бойынша «білім магистрі» 

академиялық дəрежесі беріледі. 

 

Выпускнику магистратуры по специальности 7М01901 

Дефектология по научно-педагогическому направлению 

подготовки присуждается академическая степень 

«магистр образования» по специальности 7М01901 

«Дефектология».  

 

A graduate of the magistracy in the specialty 7M01901 

Defectology in the scientific and pedagogical direction of 

training is awarded the academic degree "Master of 

Education" in the specialty 7M01901 "Defectology". 

 

Маман лауазымдарының тізімі  

Переченьдолжностейспециалист

а 

Listofaspecialist’spositions 

- оқытушы (ассистент);  

- кіші ғылыми қызметкер (жоғары оқу орындарының 

(факультеттердің) кеңестерінің ұсыныстары болған 

жағдайда кіші ғылыми қызметкер лауазымына оқу 

кезеңінде жұмыс тəжірибесін алған жоғары оқу 

орындарының (магистратураның) түлектері 

тағайындалуы мүмкін 

 

− преподаватель (ассистент);  

− младший научный сотрудник (при наличии 

рекомендаций советов высших учебных заведений 

(факультетов) на должность младшего научного 

сотрудника могут быть назначены в порядке исключения 

выпускники высших учебных заведений (магистратуры), 

получившие опыт работы в период обучения) 

 

− teacher (assistant); 

− Junior Researcher (if there are recommendations from 

the councils of higher educational institutions (faculties), 

graduates of higher educational institutions (magistracies) 

who have received work experience during the period of 

study may be appointed on an exceptional basis) 

Кəсіби қызмет саласы  

Область профессиональной 

деятельности 

The area of professional activity 

− инновациялық психологиялық-педагогикалық 

əдістер мен құралдарды пайдалана отырып білім 

алушыларды оқыту мен тəрбиелеуді ұйымдастыру;  

− ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру;  

− білім беру жүйесін басқарудағы инновациялық 

процестерді сүйемелдеу. 

 

− организация обучения и воспитания обучающихся с 

использованием инновационных психолого-

педагогических методов и средств;  



− осуществление научно-исследовательской 

деятельности;  

− сопровождение инновационных процессов в 

управлении образовательной системой. 

 

− organization of training and education of students using 

innovative psychological and pedagogical methods and tools; 

− implementationofresearchactivities; 

− support of innovative processes in the management of 

the educational system 

Кəсіби қызмет объектісі  

Объект  профессиональной 

деятельности  

The object of professional activity 

− мектепке дейінгі білім беру ұйымдары;  

− бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 

ұйымдары;  

− арнаулы білім беру; 

− орта кəсіптік білім беру ұйымдары; 

− жоғары оқу орындары;  

− ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтары;  

− білім беру саласындағы уəкілетті жəне жергілікті 

атқарушы органдар. 

 

− организации дошкольного образования;  

− организации начального, основного среднего и 

общего среднего образования;  

− организации специального образования; 

− организации среднего профессионального 

образования; 

− высшие учебные заведения;  

− научно-исследовательские институты и центры;  

− уполномоченные и местные исполнительные 

органы в области образования. 

 

−  pre-school education organizations;  

− organizations of primary, basic secondary and general 

secondary education;  

− special education organizations;   

− organizations of secondary vocational education;   

− higher education institutions;  

− research institutes and centers;  

− authorized and local executive bodies in the field of 

education 

Кəсіби қызмет функциялары  

Функции  профессиональной 

деятельности  

Functionsofprofessionalactivity 

− түзету-дамытушылық;  

− білім беру;  

− тəрбие;  

− ғылыми-зерттеу; 

− ағартушылық. 

 

− коррекционно-развивающая;  

− образовательная;  

− воспитательная;  

− научно-исследовательская; 



− просветительская. 

 

− correctional and developmental; 

− educational; 

− educational; 

− research; 

− educational 

Кəсіби қызмет түрлері  

Виды профессиональной 

деятельности  

Typesofprofessionalactivity 

−  түзетушілік-педагогикалық;  

− диагностикалық-ккеңес беру жəне алдын алу;  

−  ғылыми-зерттеу;  

− оқытушы бөлмесі;  

−  ұйымдастырушылық-басқарушылық;  

−  мəдени-ағарту 

 

− коррекционно-педагогическая;  

− диагностико-консультативная и профилактическая;  

− научно-исследовательская;  

− преподавательская;  

− организационно-управленческая;  

− культурно-просветительская 

 

− correctional and pedagogical; 

− diagnostic advisory and preventive; 

− research; 

− teaching; 

− organizational and managerial; 

− cultural and educational 

 
 

 

 

 

 

 


