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1.2 Таңдау модульдері / Модули по выбору
Ғылыми-кәсіби модуль 1/
Научно-профессиональный
модуль 1

Арнайы педагогиканың теоретико-әдіснамалық
негіздерін білу, инновациялық технологияларды
еңгізу және жобалауға қабілетті болу, сыни
талдауға қабілеттілік, түрлі ғылыми теориялар
мен ойларды салыстыру. /Знание теоретикометодологических основ специальной
педагогики, способность к проектированию и
внедрению инновационных
технологий;способность критического анализа,
оценки и сравнения различных научных теорий и
идей.

6

10

1

DGM
NShD

Дефектологиядағы ғылыми
КП/ ПД ТК/
мектептер / Научные школы в
КВ
дефектологии/Scientific
SSD 7301 schools in defectology

3

5

емтихан
/
экзамен

Дефектологтарды
КП/ ПД ТК/
дайындаудағы дуальды
КВ
оқыту//Дуальное обучение в
подготовке
дефектологов/Dual training in
the preparation of defectologists

3

5

емтихан
/
экзамен

ТК/
КВ

3

5

емтихан
/
экзамен

ТК/
КВ

3

5

емтихан
/
экзамен

DDDO
DOPD
DTPD
7302

Ғылыми-кәсіби модуль 1/
Научно-профессиональный
модуль 1 (Альтернативный)

1.3 Арнайы білім беру
ақпараттық технологиялары /
Информационные технологии
ITSE 7301 в специальной образовании
/Information technologies in
special education
ABBA
ITSO

Арнайы білім берудегі
менеджмент / Менеджмент в
специальном
MSE 7302 образовании/Management in
special education
ABBM
MSO

Ғылыми-кәсіби модуль 2 /
Научно-профессиональный
модуль 2

Педагогикалық ғылымдарды және арнайы білім
6
берудің негізгі бағыттарын; авторлық
дидактикалық жүйелерді, мүмкіндігі шектеулі
тұлғалармен жұмыс жүргізу технологияларын
жасауға қабілеттілігін дамыту /Знание основных
направлений и перспектив развития специального
образования и педагогической науки; способность
к созданию авторских дидактических систем,
технологий работы с лицами с ограниченными
возможностями
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1
APZAT
MTISP
MTRSP
7303

Арнайы педагогикадағы
КП/ПД
зерттеудің әдіснамасы мен
технологиясы/Методологии и
технологии исследований в
специальной
педагогике/Methodology and
technology of research in
special pedagogy /

Арнайы білім берудің
ABBKZh
қазақстандық жүйесі /
KSSO
Казахстанская система
специального
KSSE
образования/Kazakhstan
7304
system of special education

КП/ПД

Ғылыми-кәсіби модуль 2 /
Научно-профессиональный
модуль 2 (Альтернативный)

GAKM
SMN
SSMS
7303

Ғылым әдіснамасының
құрлымы және мәртебесі /
Статус и структура
методологии науки/Status and
structure of the methodology of
science

KPZhEDZ КоррекциялықH
педагогикалық жүйелердің
PIRKPS инновациялық дамуын
жобалау / Проектирование
DIDC
инновационного развития
7304
коррекционнопедагогических
систем/Design of innovative
development of correctional
and pedagogical systems

Практика модулі / Модуль
практики

12 20
3. Қосымша модульдер / Дополнительные модули
3.1 Қосымша міндетті модульдер / Обязательные дополнительные модули
Педагогикалық үрдісті басқарудың ғылыми
3
3
3
PP /PP
Педагогикалық практика
Педагогическая практика
негіздерін білу; ЖОО заманауи педагогикалық
технологияларға негізделген біртұтас
Pedagogical practice
педагогикалық үрдісті жүзеге асыра білуге
қабілетті болу. /Знание научных основ управления
педагогическим процессом;
способность реализовать целостный
педагогический процесс в вузе на основе
современных педагогических технологий
Арнайы білім беру саласында теориялық
педагогикалық зерттеулерді жүргізуде
жаңашылдыққа ықпал жасау; өздігінен ғылыми
ізденуге және нақты ғлыми міндеттерді шешу,
ғылыми ізденіс жолындағы идеялары мен
білімдерін ғылыми бірлестікке хабарлау/ Знание
новейших теоретических, методологических и
технологических достижений отечественной и
зарубежной науки, применение современных
методов научных исследований, обработки и
интерпретации экспериментальных данных.

2

GZP
NIP
RP

5
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7

10

Ғылыми зерттеу практикасы
Научноисследовательская практика
Research Practice

12

20

ОҚТ/
ДВО

МК/ 3
ОК

3

есеп/
отчет

ОҚТ/
ДВО

МК/ 2
ОК

7

есеп/
отчет

5

10

Ғылыми-зерттеу модулі 1/
Модуль научноисследовательской работы 1

Ғылыми-зерттеу модулі 2/
Модуль научноисследовательской работы 2

Ғылыми-зерттеу модулі 3/
Модуль научноисследовательской работы 3

Ғылыми-зерттеу модулі 4/
Модуль научноисследовательской работы 4

Арнайы педагогикадағы теоретико-әдіснамалық 10
негіздерін білу, әлеумет және ғылымдағы
мәселелерді арнайы және жалпы педагогикамен
салыстыра білу / Знание теоретикометодологических основ специальной педагогики,
способность соотносить научные концепции
специальной педагогики с общими проблемами
развития науки и общества

40

Арнайы білім берудің теориялық әдіснамалық
5
негіздерін, қоғам мен ғылымның дамуындағы
мәселелерді арнайы білім беру жүйесімен
байланыстыра білу; зерттеудің әдістері мен
процедурасын, компьютерлік моделдеу мен
ғылыми зерттеу нәтижелерін талдау;
ғылымитанымның әдіснамасын,
қазіргізаманауитенденцияларын,
педагогикалықғылымдарыныңзаңдылықтарынтал
дау,
бағалаужәнетеориялықтұжрымдамалардыигеру.
/Знание современных подходов к проведению
теоретико-экспериментальной исследований в
специальной педагогике; овладение приемами
компьютерного моделирования и методами
теоретического анализа результатов научных
исследований

20

Зертеу үрдісі және әдіснмасын меңгеру,
рефлексияға, ғылыми негіздеуге, білудің
формалары мен әдістерін концепцияларды
шығармашылық қолдану және талдауға
қабілеттілік/ Овладение методикой и процедурой
исследования, способность к рефлексии,
научному обоснованию, анализу и творческому
применению концепций, форм и методов
познания

5

20

Нақты ғылыми міндеттерді шеу жолдарын білуге
және іздестіруге қабілетті болу/Умение
самостоятельно вести научный поиск и решать
конкретные научные задачи,

15
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GZJ
NIR
SRW

3

GZJ
NIR
SRW

4

GZJ
NIR
SRW

60

5

DDO
VDD
DTh

Ғылыми зерттеу жұмысы
Научноисследовательская работа
Scientific research work

ОҚТ/
ДВО

МК/ 10
ОК

40

есеп/
отчет

Ғылыми зерттеу жұмысы
Научноисследовательская работа /
Scientific research work

ОҚТ/
ДВО

МК/ 5
ОК

20

есеп/
отчет

Ғылыми зерттеу жұмысы
Научноисследовательская работа
Scientific research work

ОҚТ/
ДВО

МК/ 5
ОК

20

есеп/
отчет

Докторлық диссертацияны
орындау/ Выполнение
докторской диссертации/

ОҚТ/
ДВО

МК/ 15
ОК

60

Doctoral

есеп/
отчет
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