
Біздің мамандық 
 



Дефектология деген 
не? 



 
Дефектология (лат. defectus – 

жетімсіздік және гр. λόγος – ілім) – 
педагогиканың көру, есту, сөйлеу 

мүшелерінде, ақыл-ойының 
дамуында табиғи кемістігі бар 

балаларды оқыту мен тәрбиелеу 
мәселелерін зерттейтін арнаулы 

саласы. 



Дефектолог деген кім? 



Дефектолог – мүмкіндігі шектеулі балаларды 
оқытып, тәрбиелейтін төрт салалы, сауабы 
мол мамандық. Қазіргі таңда жас 
мамандықтардың бірі. Сұранысқа ие, сол 
себепті қарқынды дамып келе жатқан 
мамандық. 

Бұл саладағы зерттеу нұсқасы мүмкіндігі 
шектеулі балалар, яғни тәрбиелеуі қиын 
(аномальді) балалар. Олармен жұмыс істеу 
өте қызықты, сонымен қатар аса 
жауапкершілікті, шыдамдылықты талап етеді.  



Дефектологияның 
қандай салалары бар? 





Тифлопедагогика 
ол қандай  

сала? 



Тифлопедагогика (гр. typhlos – соқыр және 
педагогика) – педагогика ғылымының көру 
қабілеті бұзылған балаларды оқыту және 

тәрбиелеу жөніндегі саласы. 



 Тифлопедагогика мамандандырылуын сіз тек 
Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ 

Ұлттық Педагогика Университетінің 
«Педагогика және Психология» институның, 

«Арнайы білім беру» кафедрадан оқи 
аласыз. Ерекше, әрі қызықты мамандық. Және 

2 мамандық, яғни, осы мамандандырылуға 
қоса «Әлеуметтік педагог» деген мамандық 
алып шыға аласыз. Сондықтан қазіргі таңда 
бұл мамандық сұранысқа аса ие деп айта 

аламыз.  



Қайда жұмыс жасауға 
болады? 



Оқу орнын бітіріп, маман атанғаннан соң сіз 

Қазақстан Республикасы бойынша 

(қалаларда,облыстарда) орналасқан көру қабілеті 

зақымдалған (нашар көретін және мүлдем 

көрмейтін) оқушыларға арналған мектеп - 

интернаттарында жұмыс жасай аласыз. Оған қоса 

екінші мамандық, яғни «Әлеуметтік педагог» болып 

жалпы мектпептерде  немесе мектеп – 

интернаттарына орналаса аласыз. 



Жоғарыда аталып өткендей, 
«сурдопедагогика» дефектология 
мамандығының екінші бір саласы 
болып табылады. Өзіндік маңызы, 
ерекшелігі бар сурдопедагогикаға 

қызығушылық танытатын 
адамдардың қатары қазіргі таңда 

көбеюде. Неліктен бұл 
мамандандырылуға көңіл аудара 
түсетінін сіздің де білгіңіз келеді 

ме? 



 Сурдопедагогика – есту қабілеті 
зақымдалған, яғни есту мүшесінде кемістігі 
бар балаларды тәрбиелеу және оқыту 
туралы ғылым, дефектологияның бір 
саласы.  
 Әлемнің кейбір таңғажайыптарынан 
мүмкіндігіне байланысты тысқары қалған 
балаларды қоғамға қосу, тең құқылы өмір 
сүруге үйрету секілді жауапкершіліктерді 
алдына мақсат тұтатын бұл саладағы 
болашақ мамандар үлкен сауапқа ие 
болады. 
  
 



 



 



 



 



 



 



...Өйткені, білімді де, білікті сурдопедагогтарды даярлау 
Қазақстан бойынша біздің ҚазҰПУ-да ғана бар. Сонымен 
қатар, мұнда өзіңіздей болашақ сурдопедагогтың мықты 
маман болып шығуына үлкен септігін тигізер оқытушылар бар. 
Сурдопедагогика бойынша білім беретін ғылыми дәрежелі, 
тәжірибелі мұғалімдер  біздің мамандықта өте көп.    

Арнайы іс-тәжірибеден өту үшін біздің университет Алматы қаласындағы есту қабілеті 
зақымдалған балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттарынан бөлек, 
«Талдықорған қаласындағы облыстық есту қабілеті бұзылған балаларға арнайы мектеп-
интернатынан» тәжірибеден өтуге жібереді. Біздің мамандықтағы әрбір практика 
студентке көп нәрсені үйретіп қана қоймай, қызықты естеліктердің көп боларына 
кепілдік береді. 



 Тек біздің унверситетте ғана осы мамандық бойынша бір маман болып қана 
қоймай, 3 мамандық иесі бола аласыз. Олар:  
• сурдопедагог (мұғалім немесе тәрбиеші); 
• логопед; 
• әлеуметтік педагог.  
Егер де бұл мамандандырылу бойынша білім алсаңыз, сізден «өте білімді, 
тәжірибелі логопед» шығарына сенеміз. Өйткені логопедия мамандандырылуы 
сурдопедагогикадан кейінгі уақытта жеке сала болып бөлініп шыққан.  

• Есту қабілеті зақымдалған балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттарында; 
• Жеке түзету кабинеттерінде; 
• Қалыпты балаларға арналған мектепте (әлеуметтік педагог); 



         Логопедия дегеніміз – сөйлеу тілінің 
кемістіктерін, оның бұзылу себептерін, 
болдырмау жолдарын, сонымен бірге 
осындай кемістіктерді әртүрлі жолдармен 
түзетіп, жоюдың тәсілдерін зерттейтін 
арнайы педагогикалық ғылым. 



Логопед маман дегеніміз кім?  
   Логопед –  балалар мен ересектердің 

сөйлеу тіліндегі бұзылыстарды 
анықтаумен, жоюмен және алдын алумен 

айналысатын түзетуші педагог. 



Егер сіз 
логопедия 

мамандандыры
луы бойынша 
білім алсаңыз 

логопед маманы болып 

қосымша күрделі тіл 
кемістігі бар балаларға 

арналған мектепте 
бастауыш сынып мұғалімі 

мамандығын алып 
шығасыз 



Бұл мамандықты 
бітіргеннен кейін, сіз 
қандай мекемелерде 

жұмыс жасай аласыз? 
 



Сөйлеу тілінде бұзылысы бар балаларға арналған мектепке дейінгі мекемеде және арнайы 
мектептерде; 

Есту қабілеті зақымдалған  балаларға арналған мектепке дейінгі мекемеде және арнайы 
мектептерде; 

Зияты зақымдалған балаларға арналған мектепке дейінгі мекемеде және арнайы 
мектептерде; 

Жалпы білім беретін мектепке дейінгі мекемеде және мектептерде логопедиялық пунктте; 

Денсаулық сақтау ұйымдарында (емханалар); 

Оңалту орталықтарында; 

ПМПК (педагогикалық-медициналық – психологиялық кеңес) орталығында; 

Диагностикалық орталықтарда.  



 

 Олигофренопедагогика - зияты 
зақымдалған балаларды тәрбиелеу 

мен оқыту туралы ғылым. 



 

Зият зақымдалуының  
классификациясы 

Жеңіл 
зақымдалған 

Орташа 
зақымдалған 

Ауыр 
зақымдалған 

Терең 
зақымдалған 
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