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Арнайы педагогика мен психологияның тарихы. Арнайы білім берудің
ғылымдағы рөлі. Философия мен дефектология ғылымының өзара
байланысы. Философия мен арнайы педагогикадағы даму проблемасы.
Қалыпты мен дамудағы бұзылыстың себептерін философиялық тұрғыдан
түсіну. арнайы педагогика мен арнайы психологияның этикалық
мәселелері. арнайы педагогика мен психологияның философияллық және
әдіснамалық негіздері.
КӘСІПТЕНДІРУ ПӘНДЕРІ ЦИКЛЫ (КП)
Арнайы психологиядағы зерттеу әдіснамасы мен технологиясы
Психологиялық-педагогикалық зерттеулерді әдістемелік қамтамасыз етудің
жалпы теориялық мәселелері. Әдіснаманың түсінігі, әдістері, зерттеу
әдістері. Арнайы психологиядағы зерттеу әдістері. Психологиялықпедагогикалық
зерттеу
әдістерінің
классификациясы.
Арнайы
психологиядағы психологиялық-педагогикалық зерттеулердің мәліметтерін
өңдеу. Арнайы психологиядағы зерттеу нәтижелерін түсіндіру және ұсыну.
ЕББҚБ психологиялық диагностикалау және түзету жүйесін дамытуды
талдау және жоспралау
Қазақстандық білім және ғылым жүйесін модернизациялаудың қазіргі
кезеңі. Қазақстан Республикасында және шетелде ЕББҚБ бар балаларды
психологиялық диагностика және түзету жүйесінің дамуын талдау.
Қазақстан Республикасында және шетелде ЕББҚБ бар балаларды
психологиялық диагностика және түзету жүйесінің дамуын болжау. Тәрбие
мен білім беру мазмұнын жаңарту ЕББҚБ бар балаларды сапалы даярлауға
бағытталған.
ҚР арнайы психологияның теориясы мен практикасы
Қазақстан Республикасындағы арнайы психологияның теориясы мен
практикасы. Шетелде арнайы психологиялық ғылымның теориясы мен
практикасы. Қазақстанда арнайы психологияның ғылым және мамандық
ретінде қалыптасуы мен дамуы. Арнайы психологиядағы ғылыми
теориялардың құрылысы.
ЕББҚ тұлғаларға білім беруді модернизациялаудың теориялық және
практикалық аспектісі
Қазақстан Республикасындағы дефектология ғылымының даму
тенденциялары. ЕББҚ адамдармен білім беруді модернизациялаудың
теориялық аспектілері. ЕББҚ бар адамдар білімін модернизациялаудың
практикалық аспектілері Әлемдік тенденциялар жағдайында арнайы
білім мазмұнын жаңарту. ЕББҚ адамдарға білім берудегі ғылыми
зерттеулер мен технологиялардың нәтижелерін коммерциализациялау
үшін жағдайлар жасау.
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Арнайы педагогикадағы ғылыми-зерттеу қызметіндегі ақпараттықкоммуникациялық технологиялар. Арнайы педагогикалық және
инклюзивті білім беру саласындағы зерттеу қызметіндегі технологиялар.
Дефектолог-мұғалім мен мамандар арасындағы командалық қарымқатынас технологиялары. Құрылымды, бейімделген және қол жетімді
инклюзивті ортаны ұйымдастыруға арналған технологиялар.

