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Срок обучения - 4 года Oқу мерімі - 4 жыл Durationof study– 4 years   
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Модуль коды 

Код модуля 

Сode of 

module 

Пән атаулары/оқу жұмысының түрлері 

Наименования дисциплин видов учебной работы 

Names оf disciplines/other educational activities 

 

ECTS 

Семестры/Семестры/Semesters 

I II III IV V VI VII VIII 

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ПӘНДЕР ЦИКЛЫ (ЖББП) / ЦИКЛ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН (ООД) / CYCLE GENERAL EDUCATION DISCIPLINES (GED) 
56  

МІНДЕТТІ КОМПОНЕНТ (МК) / ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) / OBLIGATORY 

COMPONENT (OC) 
51         

TAKM/MIM

K/MHMK 

М-1  Тарихи-әлемтанымдық құзыреттілік модулі /Модуль историко-мировозренческих 

комепетенций / Module historical мировозренческих komepetention 

10 
        

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы/Современная история Казахстана/Modern history of 

Kazakhstan 

5 
5 или 5       

Философия/Философия/Philosophy 5 
  

5 

или 
5     

ASBM/MSP

Z/MSPK 

М-2 Әлеуметтік-саяси білім модулі/Модуль социально-политических знаний 

(социология, политология, культурология, психология)/ Module of socio-political 

knowledge (sociology, political science, cultural science, psychology 

8 

        

 

Әлеуметтану/Социология/Sociology 2  2       

Саясаттану/Политология/Political science 2  2       

Мәдениеттану/Культурология/ Cultural science 2  2       

Психология/Психология/Psychology 2  2       

IKM/IKM/T

CM 

М-3 Инструменталды комуникативтік модуль / Инструментально-коммуникативный 

модуль /  Tool and communicative module 

25 
        

 Шет тілі/Иностранный язык/Foreign language 10 5 5       

 Қазақ тілі/Казахский (Русский) язык/Kazakh (Russian) language 10 5 5       

 
Ақпараттық-коммункациялық технологиялар /Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке)/ Information and communication technologies (in English) 

5 
  5      

SOSM/MZO

G/MHL 

М-4 Салауатты өмір салты модулі/Модуль здорового образа жизни/ Module of a healthy 

lifestyle 

 
        

 Дене шынықтыру/Физическая культура/Physical culture 8 2 2 2 2     

OOD KV  

ВЫБРАТЬ 

Таңдау бойынша компонент (ТК) / Компонент по выбору (КВ) / Elective component (ЕС) 5         

Экономика және бизнес негіздері/Основы экономики и бизнеса/Basis of the economy and 

business//Құқық және жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері/ Основы права и 

антикоррупционной культуры/Bases of the law and anti-corruption culture//Адамның тіршілік 

әрекетінің қауіпсіздігі/Безопасность жизнедеятельности человека/Health and safety of the 

person// Экология және тұрақты даму/Экология и устойчивое развитие/Ecology and sustainable 

development 

5    5     

 
Барлығы міндетті компонент бойынша / Итого по обязательному компоненту /Total of 

obligatory component  
56 

... ... ... ... ... ... ... ... 

БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР ЦИКЛЫ(БП) /ЦИКЛ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН(БД)/ CYCLE OF CORE 

DISCIPLINES(CD) 
112  

ЖОО КОМПОНЕНТІ (ЖК)/ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ (ВК)/ HIGH SCHOOL COMPONENT (HSС) 56  



Модуль коды 

Код модуля 

Сode of 

module 

Пән атаулары/оқу жұмысының түрлері 

Наименования дисциплин видов учебной работы 

Names оf disciplines/other educational activities 

 

ECTS 

Семестры/Семестры/Semesters 

I II III IV V VI VII VIII 

BDVKМ5 

 

 

ВЫБРАТЬ 

М-5 Пәнаралық құзыреттілікті құру модулі/Модуль формирования межпредметных 

компетенций / Module of intersubject competences 
10         

Арт білім беру/Арт образование/ Art education (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ) 5      5   

Кәсіпкерлік негіздері/ Основы предпринимательства/ Business bases 5         

Көшбасшылық: тиімді басшылықтың дағдылары/Лидерство: навыки эффективного 

руководства/  Leadership: skills of the effective management   
5   5      

Дүниежізілік мұра  географиясы/География всемирного наследия/ Geography of the world 

heritage 
5         

BDVKМ6 

ОБЯЗАТЕЛ

ЬНЫЙ 

KTM/KAyM

/CLM 

М-6 Коммуникативті-тілдік модуль / Коммуникативно-языковой модуль /Communicative 

and language module  
12         

Қазақ (орыс) тілі (В2)/Казахский (русский) (В2)/ Kazakh (Russian) (В2) 5     5    

Ілгермелі шетел тілі/Продвинутый иностранный/Advanced foreign 5      5   

Латын алфавиті және қазақ орфографиясы/Латинский алфавит и казахская орфография/Latin 

alphabet and Kazakh spelling 
2   2      

 

BDVKМ7 
 

PKM/MPK

/MPC 
 

 

 

М-7 Педагогикалық құзыреттілік модулі /Модуль педагогических компетенций/ Module 

of pedagogical competences 
      34         

Мектеп  педагогикасы /Педагогика школы / Pedagogics of school  5   5      

Ұлттық тәрбие/ Национальное воспитание/ National education 3  3       

Психология / Психология / Psychology  3   3      

ЕОҚ бар оқушылардың даму физиологиясы/Физиология развития школьника с ООП/ 

Psychology of development of students with SEN 
3  3       

Білім берудегі цифрлық технология/Цифровые технологии в образовании/ Digital technologies 

in education 
5    5     

Арнайы білім беру ұйымдарында жаңартылған білім беру бағдарламаларының мазмұны / 
Обновление содержания образования в условиях специальных организаций образования/ 

Updating of educational content in the special educational organizations 

5       5  

Арнайы педагогика / Специальная педагогика / Special pedagogy 4         

Оқу практикасы/ учебная практика/ Educational practice 6  2  2 2    

ТАҢДАУ БОЙЫНША КОМПОНЕНТ (ТК) / КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) / ELECTIVE 

COMPONENT (ЕС) 
56         

BDVKМ8 

 

IPM/MIP/ 

MIP 

 

М-8 Инновациалық педагогика модулі/ Модуль инновационной  педагогики/  
Module of innovative pedagogics 

21         

Инклюзивті білім беру/ Инклюзивное образование/ Inclusive education 5     5    

Арнайы білім берудегі менеджмент және электронды құжаттандыру/ Менеджмент в 

специальном образовании и электронная документация / Management in special education 

and electronic documentation 

5       5  

ЕОҚ бар тұлғаларға білім берудегі АКТ 

 ИКТ в образовании лиц с ООП 

ICT in Education of persons with with SEN 

5    5     

Педагогикалық практика/ Педагогическая практика/ Student teaching 6      6   

BDVKМ9 М-9 АРНАЙЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ БИО-КЛИНИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ /  БИО-

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ / BIO-CLINICAL 
16         



Модуль коды 

Код модуля 

Сode of 

module 

Пән атаулары/оқу жұмысының түрлері 

Наименования дисциплин видов учебной работы 

Names оf disciplines/other educational activities 

 

ECTS 

Семестры/Семестры/Semesters 

I II III IV V VI VII VIII 

BASICS OF SPECIAL EDUCATION 

 Арнайы білім берудің био-клиникалық негіздері І (Есту, көру және сөйлеу органдарының 

анатомия, физиология, патологиясы) / Био-клинические основы специального образования 

І (Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения)/ Bio-clinical bases of 

special education І (Anatomy, physiology and pathology of the organs of hearing, speech and 

vision) 

5 5        

 Арнайы білім берудің био-клиникалық негіздері ІІІ (Генетика негіздері. Бала 

психикасының бұзылыстары) Био-клинические основы специального образования   ІІІ 

(Основы генетики. Расстройство психики у детей) / Bio-clinical bases of special education 

ІІІ (Fundamentals of genetics. Mental disorder of  children) 

5 5        

 Арнайы білім берудің био-клиникалық негіздері ІІ (Невропатология)/ Био-клинические 

основы специального образования  ІІ (Невропатология) / Bio-clinical basis of special 

education II (Neuropathology) 

3  3       

 ЕОҚ бар балалардың клиникалық даму ерекшеліктері/Клинические особенности развития 

детей с ООП / Clinical features of the development of children with SEN 
3   3      

BDVK… M-10 ФУНДАМЕНТАЛЬДІ ДАЙЫНДЫҚТЫҢ / ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

/ OF FUNDAMENTAL TRAINING 
19         

 Балаларды ерте жастан дамыту және арнайы мектепке дейінгі педагогика / Раннее 

развитие детей и специальная дошкольная педагогика / Early child development and special 

pre-school pedagogy 

5   5      

 Арнайы мектептегі тәрбие жұмыстарынң теориясы мен әдістемесі/Теория и методика 

воспитательной работы в специальной школе / Theory and methods of educational work in a 

special school 

3    3     

 Күрделі бұзылыстары бар балалардың психофизикалық дамуы / Психофизическое 

развитие детей со сложными нарушениями / Psychophysical development of children with 

complex disorders 

3    3     

 Жазбаша сөйлеу тілінің бұзылыстары кезіндегі түзету жұмыстары / Коррекционная 

работа при нарушениях письменной речи / Correctional work with writing disorders  
3         

 Арнайы  психология мен психолого-педагогикалық диагностика / Специальная 

психология с психолого-педагогической диагностикой / Special psychology with 

psychological and pedagogical diagnostics 

5    5     

КӘСІПТЕНДІРУ ПӘНДЕРІ ЦИКЛЫ (КП) / ЦИКЛ ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН (ПД) / CYCLE 

OF MAJOR DISCIPLINES (MD) 
60  

 

РDVK… 

PShM/MPM/

TT 

 

 

 

 

М-11  Педагогикалық шеберлік модулі/ Модуль педагогического мастерства 30  

Логопсихология және логопедия негіздері /Логопсихология и основы логопедии / 

Logopsychology and the basics of speech therapy  
5     5    

Логопедиялық ритмика / Логопедическая ритмика/ Speech therapy rhythm 5      5   

Мектепке дейінгі логопедия / Дошкольная логопедия / Preschool Speech Therapy 3         

Өндірістік (Педагогикалық) практика/Производственная (Педагогическая) практика/ Work 

(Pedagogical) practice 
9       

 

 
9 

Cөйлеу тілінің темпо-ритмикалық бұзылыстары кезіндегі түзету жұмыстары / 3         



Модуль коды 

Код модуля 

Сode of 

module 

Пән атаулары/оқу жұмысының түрлері 

Наименования дисциплин видов учебной работы 

Names оf disciplines/other educational activities 

 

ECTS 

Семестры/Семестры/Semesters 

I II III IV V VI VII VIII 

Коррекционная работа при нарушениях темпо-ритмической организации речи / 

Correctional work in violation of the tempo-rhythmic organization of speech  

Кохлеарлы имплантациядан кейінгі балалармен логопедиялық жұмыс / Логопедическая 

работа с детьми после кохлеарной реабилитации / Speech therapy work with children after 

cochlear rehabilitation 

5         

РDVK… M-12 АРНАЙЫ ЖӘНЕ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР / ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПЕЦИАЛЬНОМ И 

ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ / PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN SPECIAL 

AND INCLUSIVE EDUCATION 

30         

 Дислалия кезіндегі түзету жұмысы / Коррекционная работа при дислалии / 

Correctional work with dyslalia 
5         

 Дизартрия кезіндегі түзету жұмысы / Коррекционная работа при дизартрии / Corrective 

work in dysarthria 
5         

 Сөйлеу тілінің жүйелі бұзылыстары (афазии, алалии) және  дауыс бұзылыстары  кезіндегі 

түзету жұмыстары (ринолалия) / Коррекционная работа при системных нарушениях речи 

(афазии, алалии) и нарушениях голоса (ринолалия) / Correctional work with systemic speech 

disorders (aphasia, alalia) and voice disorders (rhinolalia)   

5         

 Сөйлеу тілі зақымдалған балаларды математикаға оқыту әдістемесі / Методика обучения 

математике детей с нарушениями речи / Methods of teaching mathematics to children with 

speech disorders 

5         

 Қоршаған ортаны тану және ООМ әдістемесі / Методика ООМ и познания мира / 

technique of OOM and knowledge of the world 
5         

 Сөйлеу тілі зақымдалған балаларды тілге оқыту әдістемесі/ Методика обучения языку 

детей с нарушениями речи / Methods of teaching the language of children with speech 

disorders 

5         

 Теориялық оқыту бойынша барлығы / Всего по  теоретическому обучению / Total of 

theoretical studies 
         

 Всего практик 21         

ОҚЫТУДЫҢ ҚОСЫМШАТҮРЛЕРІ (ОҚТ) / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДВО) 

/ADDITIONAL TYPES OF TRAINING(ATT) 
6  

БЕЗ 

ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ 

Абайтану/Абай тану/Studying of Abay 2         

Қоғамға қызмет ету/ Служение обществу/Community Service  2         

Флешмоб-тренинг /Флешмоб-тренинг/ Flashmob training 2         

Этникааралық  ынтымағының қазақстандық моделі/Казахстанская модель межэтнического 

согласия/Kazakhstan model of interethnic consent  
2         

ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ/FINALATTESTATION   12        12 

ВЫБРАТЬ Мамандық бойынша кешенді емтихан / комплексный экзамен по специальности / Complex 

exam in the specialty 
         

ВЫБРАТЬ Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау / Написание и защита дипломной работы 

(проекта) / Writing and Presentation of Diploma Work (Project) 
         

БАРЛЫҒЫ / ИТОГО /TOTAL 240 30 30 30 30 30 30 30 30 
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