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1. Жалпы ережелер 

1. «Жалпы білім беру ұйымдарында сөйлеу тілінің күрделі кемістігі бар 

балаларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету» педагогикалық 

кадрлардың біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы (бұдан 

әрі – Бағдарлама) мектеп және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының 

логопедтерін оқытуды реттейді. 

2. Бағдарлама  әлеуметтік-педагогикалық модельге негізделген жалпы 

білім беретін мектеп пен балабақшадағы сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі 

бар балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау және логопедтік көмек 

көрсету мәселелері бойынша логопедтердің кәсіби құзыреттілік деңгейін 

арттыруға бағытталған.  

3. Курстық оқудың ұзақтығы 9 күнді құрайды, олардың әрқайсысы күніне 

2 сағаттан 4 сабақты қамтиды (8 академиялық сағат). Курстық сабақтардың 

мазмұны мен құрылымы осы Бағдарламаның 1 және 2-қосымшаларына сәйкес 

бағдарламада және оқу жоспарында көрсетілген. 

 

2. Глоссарий 

4. Курс глоссарийі келесі негізгі ұғымдарды қамтиды: 

1) инклюзивті білім беру – кемсітушіліктің барлық нысандарын жоя 

отырып, барлық адамдар үшін сапалы білім беруге бағытталған жалпы білім 

беруді дамытудың үздіксіз процесі; 

2) білім алуда ерекше қажеттіліктері бар адамдар (балалар) (ЕБҚ) - тиісті 

деңгейдегі білім алуда тұрақты немесе уақытша қиындықтар көріп отырған 

адамдар (балалар): даму ерекшеліктері; мінез-құлық және эмоциялық 

проблемалар; орта факторлары (әлеуметтік, психологиялық, экономикалық, 

лингвистикалық, мәдени);); 

3) сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар балалар (білім алушылар) - 

сөйлеу дамуының бұзылуы жүйелі сипатқа ие, сөйлеудің барлық 

компоненттерін қозғайтын және танымдық іс-әрекеттің дамуына, баланың 

әлеуметтік бейімделуіне кедергі жасай отырып, оның жеке тұлғасының 

қалыптасуына теріс әсер ететін білім алушылар;; 

4) білім алуда ерекше қажеттіліктері - бұл ерекше қабілеттер салдарынан 

немесе туа біткен немесе жүре пайда болған бұзылулардың, сондай-ақ 

әлеуметтік ортаның қолайсыз факторларының салдарынан туындайтын Оқу 

процесіндегі көмек пен қызметтерге деген қажеттілік; 

5) білім алу үшін арнайы жағдайлар - оқу бағдарламалары мен оқыту 

әдістерін, техникалық және өзге де құралдарды, тіршілік ету ортасын, сондай-

ақ медициналық, әлеуметтік және өзге де қызметтерді қамтитын, оларсыз Білім 

алуда ерекше қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың) жалпы білім беретін 

оқу және білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін емес жағдайлар; 

6) психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу - педагогтар мен 

мамандардың жүйелі ұйымдастырылған қызметі, оның барысында баланың 

мүмкіндіктері мен қажеттіліктеріне сәйкес табысты оқуы мен дамуы үшін 
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әлеуметтік-психологиялық және педагогикалық жағдайлар жасалады; 

7) психологиялық-педагогикалық қолдау кабинеті - Білім алуда ерекше 

қажеттіліктері бар балалармен топтық және жеке сабақтарды психологиялық-

педагогикалық сүйемелдеу, педагогтар мен ата-аналарға кеңес беру үшін 

жабдықталған үй-жай (сынып бөлмесі); 

8) қысқартылған оқу бағдарламасы - оқушының жеке мүмкіндіктерін 

ескере отырып, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде 

жасалған оқу бағдарламасы. 

 

3. Бағдарламаның тақырыбы 

5. Бағдарлама  келесі тақырыптарды қамтиды: 

1) 1-тақырып. Инклюзивті білім беру ұғымы, саясаты, әдіснамасы және 

заңнамалық базасы; 

2) 2-тақырып. ҚР Білім беру инклюзиясы міндеттерінің өзектілігі. Сөйлеу 

қабілетінің күрделі кемістігі бар бар балаларды жалпы білім беру үдерісіне 

енгізудің қажетті шарттары; 

3) 3-тақырып. Сөйлеу тілінің ауыр бұзылыстары бар оқушылар тобының 

сипаттамасы; 

4) 4-тақырып. Мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы 

балалардың психофизиологиялық ерекшеліктері; 

5) 5-тақырып. Сөйлеудің ауыр бұзылуы және өмір сапасы. Ауыр сөйлеу 

бұзылыстары Білім алуда ерекше қажеттіліктерін анықтау факторлары ретінде; 

6) 6-тақырып. Білім беру инклюзиясы жағдайында білім алушылардың 

Білім алуда ерекше қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін оқу-тәрбие үдерісін 

оңтайландыру стратегиясы; 

7) 7-тақырып. Білім алуда ерекше қажеттіліктерін ескере отырып, сөйлеу 

қабілетінің күрделі кемістігі бар білім алушылар үшін білім беру ортасын 

ұйымдастыру; 

8) 8-тақырып. Сөйлеу қызметін зерттеу технологиясы. Оқыту мен сөйлеу 

дамуының жеке траекториясын әзірлеу алгоритмі; 

9) 9-тақырып. Сөйлеу функциялары мен жақтарын дамытудың тиімді 

технологиялары; 

10) 10-тақырып. Логопедтің пәндерді бейімдеп оқыту стратегиясын 

жүзеге асыруға қатысуы. Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар білім 

алушылар үшін типтік және жұмыс бағдарламаларын іске асыру мониторингі . 

Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін 

бағалау. 

 

4. Бағдарламаның мақсаты, міндеттері және күтілетін нәтижелері 

6. Бағдарламаның мақсаты – әлеуметтік-педагогикалық модельге 

негізделген жалпы білім беретін мектеп пен балабақшадағы сөйлеу қабілетінің 

күрделі кемістігі бар балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау және 

логопедтік көмек көрсету мәселелері бойынша логопедтердің кәсіби 



4 
 

құзыреттілік деңгейін арттыру,  

 ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы әзірлеген педагогикалық 

қызметкерлер лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары мен 

педагогтың кәсіби стандарты талаптарына сай https://atameken.kz/ru/pages/542-

profstandart 

7. Бағдарламаның міндеттері: 

1) «инклюзивтік білім беру» және «психологиялық-педагогикалық 

қолдау» ұғымдарын қазіргі заманғы түсіндіру аясында жүйелік түсініктер мен 

базалық білімді қалыптастыру; 

2) нормативтік-құқықтық базаны жүйелі талдау процесінде ҚР Білім беру 

инклюзиясының өзекті міндеттерін түсінуге қол жеткізу 

3) жалпы білім берудің инклюзивтілігі қағидатын іске асыру кезінде 

оқыту, тәрбиелеу, әдістемелік, зерттеу және әлеуметтік-коммуникативтік еңбек 

функциялары шеңберінде жалпы білім беретін мектептің логопед-мұғалімінің 

функционалын егжей-тегжейлі зерделеуді және түсінуді қамтамасыз ету; 

4) инновациялық әдістерді қолдана отырып, арнайы ұйымдастырылған 

пәндік-дамытушылық ортада логопедиялық үдерісті зерттеу және жобалау 

бойынша қызмет шеңберінде негізгі іскерлікті қалыптастыру; 

5) технологияларды қолдануда тиімді жаттықтыру: сөйлеу дамуының 

жеке траекториясын әзірлеу, сөйлеу функциялары мен жақтарын тексеру және 

түзету – Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар білім алушының ерекше 

қажеттіліктерін жүйелі талдау және SMART-мақсат қою негізінде; 

6) педагогикалық этика нормаларын және «дефектологтың педагогикалық 

регламентін» сақтай отырып, коллаборативтік ортада нәтижелі іс-әрекет жасай 

білуді бекіту, Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар білім алушылардың 

коллаборативтік ортасын құру және қолдау; 

8) кәсіби өзін-өзі дамытуға, рефлекцияға, өз қызметінің қиындықтарын 

анықтауға және түзетуге бағытталуды қалыптастыру және бастапқы бекіту. 

8. Курс соңында тыңдаушылар: 

1) инклюзивті білім берудің философиясы мен әдіснамасын түсіндіреді, 

отандық нормативтік база контекстінде ҚР инклюзиясының өзекті міндеттерін 

анықтайды және талдайды; 

2) логопед-мұғалімнің құжаттарын жүргізу тәртібін біледі (командалық 

бағалау барысында бақылау хаттамасын / күнделігін толтыру, сөйлеу карта-

хаттамасын жүргізу, логопедтік ұсынымдарды әзірлеу, оқу бағдарламаларын, 

түзету-логопедиялық процестің жоспарлары мен технологиялық карталарын 

ресімдеу); 

3) командалық тәсіл механизмін түсінеді және оның негізінде 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу мамандарының тиімді өзара іс-

әрекеті процесінде әрбір білім алушының жеке білім траекториясын іске 

асырады; 

4) Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар бала дамуының жалпы және 

ерекше заңдылықтары мен ерекшеліктеріне сәйкес инновациялық 
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педагогикалық технологиялар, АКТ негізінде өзінің оқу-түзету, логопедиялық 

және ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырады; 

5) эмоциялық және әлеуметтік интеллектке, көшбасшылық қасиеттерге 

және өзін-өзі басқаруға ие, қоғамның жаһандық сын-қатерлеріне бейімделген 

және сөйлеуді түзету технологиялары саласында инновациялық идеяларды 

тарататын зияткерлік көшбасшының әлеуметтік рөлін атқаруға дайын; 

6) сүйемелдеу командасы мамандарының қызметіне SWOT-талдау 

жүргізуге бейімділік танытады, соның ішінде ұлттық біліктілік шеңбері мен 

педагогтың кәсіби стандартының талаптары тұрғысынан логопедтің қызметін 

бағалау және өзін-өзі бағалау. 

 

5. Бағдарламаның құрылымы мен мазмұны 

9. Бағдарлама 5 модульден тұрады: нормативтік-құқықтық, 

психологиялық-педагогикалық, мазмұндық, технологиялық, нұсқалылық: 

10. Нормативтік-құқықтық модуль: 

1) 1-тақырып. Инклюзивтік білім беру саласындағы халықаралық және 

отандық заңнамалық база: «инклюзивті білім беру» түсінігін неғұрлым әділ, 

кемсітусіз қоғамның негізі ретінде заманауи тұрғыда түсіндіру; инклюзивті 

білім берудің халықаралық-құқықтық негіздері: БҰҰ Конвенциялары, 1994 

жылғы Саламан декларациясы және басқалары. Отандық нормативтік 

құқықтық база: ҚР Конституциясы, ҚРЗаңдары: «Бала құқығы туралы», «Білім 

туралы», «Мүмкіндігі шектеулі балаларға әлеуметтік және медициналық-

педагогикалық түзеу арқылы қолдау көрсету туралы»;бастауыш, негізгі орта, 

жалпы ортажалпы білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

ережелері;бастауыш, орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың үлгерімін, аралық және қорытынды аттестаттауды ағымдағы 

бақылауды жүргізудің үлгілік ережелері. Қазақстан Республикасы БҒМ № 125 

бұйрығы БҰҰ Конвенциясы, 1994 жылғы Саламан декларациясы, ҚР «Бала 

құқықтары туралы», «Білім туралы», "Кемтар балаларды әлеуметтік және 

медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы" заңдары, жалпы 

білім беретін ұйымдар (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта) қызметінің үлгі 

ережесі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін 

оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды 

аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі., ҚР БҒМ № 125 бұйрығы. 

2) 2-тақырып. ҚР білім беру инклюзиясы міндеттерінің өзектілігі. Сөйлеу 

қабілетінің күрделі кемістігі бар балаларды жалпы білім беру үдерісіне 

енгізудің қажетті шарттары: қоғамның тұрақты даму мақсаттары контекстінде 

медициналық үлгімен салыстырғанда білім алушылардың білім беру процесін 

ұйымдастыруға әлеуметтік-педагогикалық модельдің (тәсілдің) 

артықшылықтары, Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беруді 

дамытуға жүйелі көзқарас (Д. Митчелл), инклюзивті білім беру саласындағы 
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халықаралық және отандық заңнамалық база, неғұрлым әділ, кемсітпеушілік 

қоғам үшін негіз ретінде «инклюзивті білім беру» ұғымын заманауи түсіндіру, 

психологиялық қолайлы орта жасау, толыққанды сөйлеу қызметін 

қалыптастырудағы олқылықтардың орнын толтыруға бағытталған арнайы 

әдістер мен құралдарды пайдалана отырып, барлық сабақтарды өткізу, арнайы 

логопедтік сабақтарды өткізу, Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар балалар 

үшін жалпы білім беру үдерісіне енгізудің қажетті шарты ретінде сөйлеу 

режимін ұйымдастыру және сақтау. 

11. Психологиялық-педагогикалық модуль: 

1) 3-тақырып. Сөйлеу тілінің ауыр бұзылыстары бар оқушылар тобының 

сипаттамасы: ЭЫДҰ жіктемесі бойынша Білім алуда ерекше қажеттілігі бар 

балалардың үш тобы: даму кемістігі бар балалар (Disabilities), оқудағы 

қиындықтары бар балалар (бір немесе одан да көп пән), мінез-құлықтық және 

эмоционалдық проблемалары бар балалар (Difficulties), Білім алуда ерекше 

қажеттілігі қолайсыз жағдайларға - әлеуметтік, психологиялық, экономикалық, 

лингвистикалық, мәдени жағдайларға байланысты пайда болатын балалар 

(Disadvantages), Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар балалар санатының 

ұсынылған типологиямен арақатынасы, денсаулықпен байланысты аурулар мен 

проблемалардың халықаралық статистикалық жіктелуі және кодификациясы, 

оныншы қайта қарау (АХЖ-10) сөйлеу дамуының ерекшеліктері бар адамдарды 

алдын алу (абилитациялау) және оңалту бойынша қызметті жүзеге асыруда 

бірыңғай әдіснамалық тәсілдерді қамтамасыз ету құралы ретінде, оларды 

қоғамда тәуелсіз өмірге дайындау; 

2) 4-тақырып. Мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы сөйлеу 

қабілетінің күрделі кемістігі бар балалардың психофизиологиялық 

ерекшеліктері: сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар балалардың оқу 

қиындықтарының пайда болу себептерінің сипаттамасы: жұмыс қабілеттілігінің 

төмендігі, өз бетінше реттеу, жоспарлау және қызметті бақылау қиындықтары; 

вербалды ақпаратты қайта өңдеу қиындықтары; көру-кеңістіктік ақпаратты 

қайта өңдеу қиындықтары; есту-сөйлеу жадының ерекшеліктері, танымдық 

және сөйлеу белсенділігінің төмендеуі, сөйлеу коммуникациясына уәждемесі, 

сөйлеудің жалпы дамымауының неврологиялық және психопатологиялық 

белгілерімен (гипертензиялық-гидроцефалиялық, церебрастениялық, қимыл-

қозғалыс бұзылыстарының синдромы), ақыл-ой қабілеттілігінің бұзылуынан, 

еркін әрекет пен мінез-құлықтың бұзылуынан, кез келген қызмет түрінің тез 

сарқылуынан және жолын кесуден, қоздырғыштан, тітіркенуден, қимыл-

қозғалыс бұзылуынан, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы Сөйлеу 

қабілетінің күрделі кемістігі бар балалардың танымдық және эмоционалдық 

қызметінің бұзылуынан пайда болатын. 

12. Мазмұнды модуль: 

1) 5-тақырып. Сөйлеудің ауыр бұзылуы және өмір сапасы. Сөйлеу 

қабілетінің күрделі кемістігі бар білім алушылардың Білім алуда ерекше 

қажеттіліктерін анықтау факторлары: адам өмірінің барлық жақтарының 
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тиімділігін сипаттайтын ұғым ретінде «өмір сапасы» (Quality of life) пәнаралық 

түсінігін анықтау, материалдық, рухани және әлеуметтік қажеттіліктерді 

қанағаттандыру деңгейі, зияткерлік, мәдени және физикалық даму, сондай-ақ 

өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету дәрежесі, Білім алуда ерекше қажеттіліктерін 

оқу процесінде көмек пен қызмет көрсету қажеттілігі ретінде анықтау, туа 

біткен немесе пайда болған бұзылуларды, сондай-ақ әлеуметтік ортаның 

қолайсыз факторларын, Білім алуда ерекше қажеттіліктері топтарын олардың 

сипаттамасы: 1-топ - оқу жоспарлары мен бағдарламаларын өзгертуге, 

оқытудың нұсқалылық, арнайы және баламалы әдістеріне, оқыту нәтижелерін 

бағалау рәсімдері мен өлшемдерін өзгертуге қажеттілік, 2-топ-техникалық 

құралдарға, кедергісіз ортаға, оқу орнын бейімдеуге, 3-топ - арнайы 

мамандардың (психолог, логопед, арнайы педагог, әлеуметтік педагог) көмегіне 

және педагог-ассистент қажеттілік; 

2) 6-тақырып. Білім беру инклюзиясы жағдайында Сөйлеу қабілетінің 

күрделі кемістігі бар білім алушылардың ЕБҚ қанағаттандыру үшін оқу-тәрбие 

процесін оңтайландыру стратегиясы: мақсатқа қол жеткізудің көптеген 

ықтимал нұсқаларынан ең жақсы нұсқаны таңдауға бағыттылық ретінде 

оңтайландыру (Ак.Ю. К. Бабанский) Педагогикалық жүйенің ЕБҚ қанағаттану 

мақсаттарына сәйкестігінің деңгейін анықтау, инклюзивті оқыту процесіні 

бейімдеу өлшемдерін таңдау, логопед жалпы білім беру процесіндегі білім 

алушыны психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу командасының негізгі 

тұлға ретінде, жүйелі тәсіл оңтайландырудың әдіснамалық негізі ретінде, білім 

беру инклюзиясы жағдайында білім алушыларды ЕБҚ қанағаттандыру үшін 

оқу-тәрбие үдерісін оңтайландыру стратегиясының негізгі құраушылары 

ретінде: кешенді тәсіл (командалық жұмыс) жобалау, жоспарлау, практикалық 

қызмет шараларын енгізу, нәтижелерді бағалау, педагогикалық жүйенің 

ерекшеліктерін ескере отырып міндеттерді нақтылау, басты, пәнаралық 

үйлестіруді бөлу арқылы мазмұнның оңтайлы нұсқасын таңдау, мазмұнның 

ұтымды құрылымын құру, белгіленген уақытта сөйлеуді түзету және дамыту 

міндеттерін неғұрлым табысты шешуге мүмкіндік беретін әдістер мен 

формаларды таңдау, үлгерімі төмен азаматтарға сараланған және жеке 

тәсілдерді жүзеге асыру, өзін-өзі басқару мен өзін-өзі басқаруды тиімді 

үйлестіру, оқытуды біртіндеп өзін-өзі оқытуға, ал тәрбиелеуді өзін-өзі 

тәрбиелеуге айналдыру, оқу-тәрбие процесінің нәтижелерін талдау және оларға 

белгіленген тиімділік өлшемдері бойынша және «шығын-өнімдер» 

арақатынасында қол жеткізуге кететін уақыт шығынын, оңтайландырудың 

бағыттылығын, бір жағынан, оқу-тәрбие / логопедиялық үдеріске, екінші 

жағынан оқушының денсаулығына бағыттау. 

3) 7-тақырып. Білім алуда ерекше қажеттіліктерін ескере отырып, Сөйлеу 

қабілетінің күрделі кемістігі бар білім алушылар үшін білім беру ортасын 

ұйымдастыру: Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар білім алушылардың 

Білім алуда ерекше қажеттіліктерін (ебқ) анықтау және бағалау тәртібі 

(алгоритмі), сынып мұғалімі, психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу 
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мамандары баланың Білім алуда ерекше қажеттіліктерін бағалау, логопедтің 

оқушының қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін бағалау құралдары мен рәсімі, 

мынадай талаптарды ескере отырып, білім беру ортасын ұйымдастыру: 

педагогтың әрбір оқушыны оның мүмкіндіктеріне, білім беру процесіне 

қатысушылардың және техникалық қызметкердің мінез-құлқының төзімділік 

мәдениетін қамтамасыз ету, Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар оқушының 

ең жақын даму аймағына сәйкес оқу және түзету мақсаттарын анықтау, Сөйлеу 

қабілетінің күрделі кемістігі бар оқушыны оқудан тыс мектеп іс-шараларына 

енгізу, оқушының қолдауында отбасының әлеуетін пайдалану, оқу процесінде 

ассистивтік құрылғылар мен компенсаторлық технологияларды дұрыс 

пайдалану, оқушының мектепке, мұғалімдерге, сыныптастарға деген оң 

көзқарасы.; жалпы білім беретін, қысқартылған немесе жеке бағдарлама 

шеңберіндегі академиялық табыстылық, оқушының әлеуметтік бейімделуі, 

қолайлы орта құру бойынша мектеп жұмысының күтілетін нәтижелері ретінде 

өзін-өзі бағалау, әрбір ерекше қажеттіліктерді жүзеге асыруды нормативтік, 

әдістемелік қамтамасыз ету; 

13. Технологиялық модуль: 

1) 8-тақырып. Сөйлеу қызметін зерттеу технологиясы. Оқытудың және 

сөйлеудің дамуының жеке траекториясын әзірлеу алгоритмі: 

нейропсихологиялық диагностиканың мақсаттары, кезеңдері, принциптері мен 

әдістері, сөйлеудің сенсорлық және моторлық функцияларын зерттеу, 

моторлық функцияларды бағалау критерийлері (жалпы моторлық күш түсу, 

қозғалыстардың қаттылығы немесе қозғалыс мазасыздығы, баяулау, қозғалыс 

үйлесімсіздігі немесе әлсіздік, ауысу және т. б.), статикалық, динамикалық 

және кеңістіктік үйлестіру, ырғақтық, темпоралдық, сериялық-дәйекті 

қозғалысты ұйымдастыру, әлеуметтік әдістердің көмегімен фактілерді жинау: 

сондай-ақ компаративтік талдау әдістері, өзара әрекеттесу, рейтинг, өзін-өзі 

бағалау, портфолио, тексеру нәтижелерін сапалық және сандық бағалау, Сөйлеу 

қабілетінің күрделі кемістігі бар балалардың жеке сөйлеу ерекшеліктерін, 

олардың мүдделерін, оқуға деген қажеттіліктері мен тілдік қиындықтарды 

анықтау, «Коммуникативтік-тілдік даму» бөлімін егжей-тегжейлі әзірлей 

отырып, оқушыны психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің жеке 

бағдарламасын құрастыру тәртібі.», «Сөйлеу дамуының бұзылуын түзету» 

бойынша үлгілік оқу бағдарламасының құрылымы мен мазмұны (ҚР БҒМ 2018 

жылғы 20 қыркүйектегі № 469 бұйрығы). 

2) 9-тақырып. Сөйлеу тілінің функциялары мен жақтарын дамытудың 

тиімді технологиялары: Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар мектепке 

дейінгі балалардың сөйлеу дамуының тиімді ойын технологиялары: сөйлеу 

тілінің психологиялық базасын дамыту және жабайы мәдениетті дамыту 

технологиялары: сенсорлық–моторлық біріктурі, дене-бағытталған терапия, А. 

Стрельникова бойынша парадоксалды тыныс алу гимнастикасы, "Су-Джок" 

элементтері – терапия, криотерапия, ақпараттық технологиялар, арт-терапия 

элементтері (вокалотерапия, музыкалық аспаптарда ойнау, сурет салудың 
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дәстүрлі емес техникасы, кинезотерапия, би терапиясы, логоритмика, 

психогимнастика, ертегі терапиясы, қуыршақтерапия, құм терапиясы, күлкі 

терапиясы, хош иістерапия, хромотерапия) мнемотехника, модельдеу, 

салыстыруды құрастыруға балаларды оқыту технологиясы, мектеп жасындағы 

балалармен педагогикалық жұмыста инновациялық білім беру 

технологияларын қолдану (ТРИЗ, Синквейн, интеллект-карта, Кластер, 

ДЖИГСО),оқытудың арнайы әдістері, сауат ашу және тіл: Н.Зайцева әдістемесі, 

Л. Журованың әдістемесі, С.Лысенкованың әдістемесі, А.Оморокованың 

әдістемесі 

3) 10-тақырып. Логопедтің пәндерді бейімдеп оқыту стратегиясын 

жүзеге асыруға қатысуы. Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар білім 

алушылар үшін типтік және жұмыс бағдарламаларын іске асыру мониторингі , 

Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін 

бағалау: бейімдік оқытудың айқындамалары мен мақсаттары, Сөйлеу 

қабілетінің күрделі кемістігі бар білім алушылардың оқу материалын 

меңгеруіне ықпал ететін негізгі стратегиялар, технологиялар мен әдістер 

(ережелер мен анықтамаларды кванттау, мәтіннің білім алушылардың сөйлеу 

мүмкіндіктеріне бейімделуі, оқу материалын нақтылау), оқуда қиындықтар 

тудыратын себептерді анықтау: кішкентай қадамдар әдісі, үлкен, әр түрлі 

талдағыштар мен оқушылардың пәндік-тәжірибелік қызметіне сүйену, «алға 

шығып кету», Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар балалардың бірдей емес 

мүмкіндіктерін ескере отырып, сабақ пен сабақтарды жоспарлау ерекшеліктері 

(бейсызық құрылым), Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың айқындамалары, әдістері, 

рәсімдері, білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау өлшемдерін әзірлеу, 

кері байланыс алудың әдістері мен құралдары, рефлексия әдістері мен 

тәсілдері, мұғалім, логопед және білім алушылар қызметінің қиындықтарын 

және түзетуді анықтау, бағдарламаны құрудың негізгі айқындамалары: 

командалық тәсіл, ата-аналарды қосу, жақын, даму аймағынан бағдар, 

өлшемдік деңгейлік мақсат қою, мақсаттарды нақтылау, мақсаттарға қол 

жеткізу мониторингі, бағдарламаларды түзету. 

14. Нұсқалылық модуль: 

1) А тақырыбы – Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар білім 

алушылардың қатысуымен сабақтарда формативті бағалау; 

2) Б тақырыбы- Коммуникацияның қосымша және баламалы әдістері. 

 

6. Оқу процесін ұйымдастыру 

15. Біліктілікті арттыру курстары төмендегідей режимде 

ұйымдастырылады: 

1) Бағдарламаның 1-қосымшасына сәйкес күндізгі оқу режимінде 

курстың оқу-тақырыптық жоспарына (бұдан әрі - ОТЖ) сәйкес күндізгі оқу. 

Күндізгі курстардың ұзақтығы 72 сағатты құрайды. Күндізгі бір апталық 

курстарды ұйымдастыру кезінде ОТЖ-дағы сағат саны екі есеге қысқарады, 
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сабақтардың тақырыптары мен өткізілу түрі өзгеріссіз қалады; 

2) Бағдарламаның 2-қосымшасына сәйкес оқу-тақырыптық жоспарға 

сәйкес және оқытудың үш кезеңін көздейтін аралас оқыту: күндізгі – 16 сағат, 

қашықтықтан - 8 сағат, өз бетінше - 48 сағат. Күндізгі оқу курстың бірінші және 

соңғы күнінде өткізіледі. 

16. Білім беру үрдісіне оқытудың интерактивті түрлері мен әдістері 

кіреді: дәріс, семинар, топтарда және жұптарда практикалық жұмыс, топтарда 

тренинг, мастер-класс, Case study, сұрақтарды бірлесіп шешу, сондай-ақ 

вебинар, онлайн-форум, онлайн-кеңес беру және аралас оқыту режимінде курс 

үшін тыңдаушыны өз бетінше оқыту. 

17. Тындаушылардың Бағдарлама мазмұнын түсіну деңгейін арттыру 

үшін практикаға бағытталған тапсырмалар қарастырылған: жеке электрондық 

Портфолио әзірлеу және таныстыру, кейстерді шешу бойынша топтарда 

жұмыс, кейіннен талқылау және рефлексия; құжаттамамен жұмыс; негізгі 

мәселелерді талқылау және SWOT-талдау, командалық жұмыстың тренингі. 

 

7. Бағдарламаны оқу-әдістемелік қамтамасы 

18. Бағдарламаны оқу-әдістемелік қамтамасыз ету: 

1) Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру бағдарламасы; 

2) Білім алуда ерекше қажеттіліктерін бағалау, бейімделу және жеке оқу 

бағдарламаларын жасау процесін талдау үшін үлестірмелі материалдар; 

3) логопед-мұғалімнің құжаттар пакеті; 

4) үлгілік, бейімделген және жеке бағдарламалардың үлгілері; 

5) сауалнама парақтары, бақылау және өзіндік жұмыстар материалдары. 

 

8. Оқыту нәтижелерін бағалау 

19. Тыңдаушылардың білімін бақылау және бағалау мақсатында: 

формативті бағалау (экспресс-сұрау) - тақырыпты зерделеу фактісі бойынша 

әрбір сабақта, модульді игеру фактісі бойынша өзіндік жұмыс, қорытынды 

тестілеу, сондай – ақ аралас оқыту режимінде курс үшін аралық тестілеу 

өткізіледі. Өзіндік және бақылау жұмыстарына арналған тапсырмалар, сұрау 

парақтары, тест тапсырмалары курстың оқу-әдістемелік кешеніне (бұдан әрі - 

ОӘК) енгізілген. 

 

9. Курстан кейінгі  қолдау. 

20.Тыңдаушыларды  курстан кейінгі  қолдау біліктілікті  арттыру 

курстарын  аяқталғаннан кейін үш жыл ішінде  қашықтықтан консультациялар 

(электрондық пошта,ұяды байланыс, әлеуметтік  желіліер арқылы) онлайн  

форумдар , тәжірибе алмасу түрінде жүзеге асырылады. 

21.Оқыушы  курсты аяқтағаннан кейінгі  бірінші күнтізбелік жыл ішінде  

курс тақырыбы  бойынша  үш  өзіндік  жұмысты,үш жыл ішінде,жылына бір 

рет ,ұйым басшысымен  расталған  біліктілікті арттыру нәтижелері  туралы 

белгіленген  нысандағы есепті  ұсынады. 
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22.Педагогикалық қызмет  мұғалімдерінің  курстан кейінгі қолдау 

мониторингі өзіндік жұмысты талдау нәтижелері боынша, оқытушылар 

ұсынған біліктілікті  арттыру нәтижелері туралы  есептер бойынша үш жыл  

ішінде жылына бір рет жүзеге асырады. 

23.Мониторинг нәтижелері бойынша  біліктілікті арттыру бағдарламасы 

түзетіледі. 

 

10. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 

24. Курс бойынша негізгі әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі дамуының 

стратегиялық жоспары (Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 

ақпандағы № 636 жарлығы) 

2. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2019 жылғы 2 

қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауы «Сындарлы қоғамдық диалог – 

Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі»; 

3. ҚР «Білім туралы» заңы (10.06.2020 енгізілген өзгерістер мен 

толықтырулармен). 

4. «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі 

шаттарынжәне педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар 

лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Рсепубликасының 

Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы №№77 ҚР Үкіметінің 03.06.2020 №346 

редакциясында.  
5. "Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 

лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы" ҚР БжҒМ 

2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы – ҚР білім және ғылым Министрінің 

бұйрығы 30.04.2020 № 169 редакциясында. 
6. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің оқу 

бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарынақабылдаудыңүлгілік 

ережелері. ҚРБҒМ 2018 жылғы 12 қазандағы № 564 бұйрығы. 

7. Орта білім беру ұйымдары (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта) 

қызметінің үлгілік ережелері / ҚРБҒМң 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 

бұйрығы- ҚР білім және ғылым Министрінің бұйрығы 18.05.2020 № 207 

редакциясында. 
8. Ұстаздар лауазымдарының тізімі. ҚР БжҒМ 15.04.2020 ж. № 145 

бұйрығымен бекітілген.   

9. Қазақстан Республикасының бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім 

берудің үлгілік оқу бағдарламалары. ҚР БжҒМ2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 

бұйрығы – ҚР БжҒМ 17.05.2019 №216 бұйрығы редакциясында.  

10. Бастауыш білім беру деңгейінің 0-4 сыныптың мүмкіндігі шектеулі 

білім алушыларына арналғанжаңартылған мазмұндағыүлгілік оқу 

бағдарламалары. ҚРБҒМ2020 жылғы 5 ақпандағы № 51 бұйрығы. 

11. Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-10 сыныптың мүмкіндігі шектеулі 

білім алушыларына арналған жаңартылған мазмұндағыұлгілік оқу 
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бағдарламалары.ҚРБҒМ2018 жылғы 20 қыркүйектегі № 469 бұйрығы. 

12. Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің оқу жоспарларын 

жүзеге асыратын білім беру ұйымдары білім алушыларының үлгеріміне, аралық 

және қорытынды аттестаттауғаағымдық бақылау жүргізудің үлгілік ережелері. 

2018 жылғы 14 маусымда өзгерістеріменҚРБҒМ2008 жылғы 18 наурыздағы № 

125 бұйрығы. 

13. «Мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжаттардың түрлері мен 

нысандарын бекіту туралыжәне оларды беру ережелері», ҚРБҒМ2015 жылғы 28 

қаңтардағы № 39 бұйрығы. 

14. Жалпыға міндетті білім берудің мемлекеттік стандарты (бастауыш, 

негізгі орта, орта), Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 

қазандағы № 604 қаулысымен бекітілген – ҚР БжҒМ 2020 жылғы 5 мамырдағы  

№182 бұйрығы редакциясында. 

15. Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, және де арнайы білім 

беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһаздармен  жабдықтау нормалары. 

ҚРБҒМ2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығы. 

16. Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім бағдарламалары 

бойыншаоқыту үшін  білім беру ұйымдарына ведомстволық бағыныстылығына 

қарамастан құжаттарын қабылдау және білім беру ұйымына қабылдау. 

Мемлекеттік қызметтер стандарты. ҚРБҒМ 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 179 

бұйрығы  

17 Методические рекомендации по системе критериального оценивания 

учебных достижений детей с ограниченными возможностями. Астана, 2015 г.  

[Электронный ресурс https://nao.kz/]. 

18 Методика педагогической диагностики (текущего контроля) учебных 

достижений младших школьников с задержкой психического развития. 

Методические  рекомендации. Алматы, 2018.- 80 с. [Электронный ресурс 

https://www.special-edu.kz/]. 

19. Руководство по совершенствованию инклюзивной образовательной 

практики. (Перевод с английского).  Белград,  2012 г. [Электронный ресурс 

https://kurs.znate.ru/docs/index-104101.html?page=2]. 

20. Психолого-педагогическое сопровождение и оказание поддержки 

учащимся с особыми образовательными потребностями в школах на 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной основе. Методические 

рекомендации. НАО, Астана, 2015 г. [Электронный ресурс https://nao.kz/]. 

21. Елисеева И.Г., Ерсарина А.К. Психолог-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательной школе. Алматы. 2019 г.- 106 с. [Электронный ресурс 

https://www.special-edu.kz/] 

22. Елисеева И.Г., Чумакова О.Ф. Профессиональное сопровождение 

педагогов общеобразовательных школ, реализующих инклюзивную практику. 

Методические рекомендации. Алматы,- 2015 г.- 49 с. 

https://nao.kz/
https://www.special-edu.kz/
https://kurs.znate.ru/docs/index-104101.html?page=2
https://www.special-edu.kz/
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23. Методика педагогической диагностики (текущего контроля) учебных 

достижений младших школьников с задержкой психического развития. 

Методические рекомендации. Алматы, 2018.  

24.Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: Красанд, 2010. 

2016с. 

25. Ефименкова, Л. Н. Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте / Л.Н. Ефименкова, Г.Г. Мисаренко. - М.: 

Просвещение, 2016. - 240 c.  

26. Мартыненко, Л. А. Коррекция речевых нарушений у детей 5-6 лет. 

Программа психолого-логопедических занятий / Л.А. Мартыненко, Л.Д. 

Постоева. - М.: Речь, Сфера, 2010. - 176 c.22.  

27. Дополнительная литература по курсу:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение и оказание поддержки 

учащимся с особыми образовательными потребностями в школах на 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной основе. Методические 

рекомендации. НАО, Астана, 2015 г. 

2. Айдарбекова А.А. Создание социально гуманной среды в организациях 

общего образования. Алматы, 2015 . 

3. Ахутина Т.В., Камардина И.О., Пылаева Н.М. Нейропсихолог в школе. 

Индивидуальный подход к детям с трудностями обучения в условиях общего 

образования. М.: В.Секачев.- 2013.-57 с. 

4.Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. М.Академический 

проект.- 2000.187 с. 

5 Денисова И.А. Педагогическая диагностика языковых знаний, умений и 

навыков учащихся начальных классов. Алматы, САТР, 2015 

6 Технология нейропсихологической коррекции трудностей  школьного  

обучения: Методические рекомендации / сост. А.К.Ерсарина, 

Г.К.Кудайбергенова, К.Б.Досыбаева, Т.Н. Алмазова. – Алматы 2015 

7. Мовкебаева З.А., Денисова И.А.,Оралканова И.А.,Жакупова Д.С. 

Инклюзивное образование. Учебное пособие. Алматы 2013.-200С.  

8. Мовкебаева З.А., Денисова И.А.,Оралканова И.А.,Жакупова Д.С 

Методические рекомендации по подготовке педагогов к внедрению 

инклюзивного образования. Алматы 2014.-165 С.  

9. Методические аспекты социализации детей с особенностями 

психофизического развития. П.р Ковалевой А.Н., Минск. -2009 

10. Ребенок с нарушением письма и чтения: образовательная траектория и 

возможности сопровождения. П\р Г.В.Чиркиной. М., 2007.ПБОЮЛ.-145 С. 

11.Пятница, Т. В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах / Т.В. Пятница. - 

М.: Феникс, 2015. - 176 c.   

12.Руденко, В. И. Логопедия. Практическое пособие / В.И. Руденко. - 

Москва: Наука, 2015. - 288 c.  

13.Тихонова, Е. С. Практические упражнения и задания для устранения 

речевых трудностей у детей с ОНР / Е.С. Тихонова. - М.: АРКТИ, 2014. - 331 c. 
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«Жалпы білім беру ұйымдарында сөйлеу 

тілінің күрделі кемістігі бар балаларға 

психологиялық-педагогикалық қолдау 

көрсету» білім беру бағдарламасына  

1-қосымша 

 

 
Күндізгі оқу режиміндегі курстың оқу-тақырыптық жоспары 

 

№ Сабақтардың тақырыптары  

Л
ек

ц
и

я 

Т
әж

ір
и

б
ел

ік
 

са
б

ақ
та

р
  

Т
р
ен

и
н

г 

М
ас

те
р
-к

л
ас

с
 

 Б
Т

Ж
 

Д
ө
ң

ге
л
ек

 

ү
ст

ел
 

П
о
р
тф

о
л
и

о
 

қ
о
р
ғв

у
 

Т
ес

т 

Б
ар

л
ы

ғы
 

1. Нормативтік-құқықтық модуль (4 с) 

1

1.1 

Инклюзивті білім беру ұғымы, саясаты, 

әдіснамасы және заңнамалық базасы 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

1.2 

ҚР Білім беру инклюзиясы міндеттерінің 

өзектілігі. Сөйлеу қабілетінің күрделі 

кемістігі бар балаларды жалпы білім 

беру үдерісіне енгізудің қажетті 

шарттары 

 2       2 

2. Психологиялық-педагогикалық модуль ( 6 с) 

2

2.1 

Сөйлеу тілінің ауыр бұзылыстары бар 

оқушылар тобының сипаттамасы 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

2

2.2 

Мектеп жасына дейінгі және мектеп 

жасындағы Сөйлеу қабілетінің күрделі 

кемістігі бар балалардың 

психологиялық-физиологиялық 

ерекшеліктері 

 

2 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

3. Мазмұндық модуль ( 26 с ) 

3

3.1 

Сөйлеудің ауыр бұзылуы және өмір 

сапасы. Білім алуда ерекше 

қажеттіліктерін анықтау факторлары 

ретінде ауыр сөйлеу бұзылыстары  

4 

 

4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
8  

3

3.2 

Инклюзивтік білім беру жағдайында 

Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар 

білім алушылардың Білім алуда ерекше 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 

оқу-тәрбие үдерісін оңтайландыру 

стратегиясы 

 4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

3

3.3 

Білім алуда ерекше қажеттіліктерін 

ескере отырып, Сөйлеу қабілетінің 

күрделі кемістігі бар білім алушылар 

үшін білім беру ортасын ұйымдастыру 

2 4 2 2     10 

4.Технологиялық модуль (28 с) 

4Сөйлеу қызметін зерттеу технологиясы.  2 2      6 
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4.1 Оқыту мен сөйлеу дамуының жеке 

траекториясын әзірлеу алгоритмі 

2 

 

     

4

4.2 

Сөйлеу функциялары мен жақтарын 

дамытудың тиімді технологиялары 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

4

4.3 

Логопедтің пәндерді бейімдеп оқыту 

стратегиясын жүзеге асыруға қатысуы. 

Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар 

білім алушылар үшін типтік және 

жұмыс бағдарламаларын іске асыру 

мониторингі Сөйлеу қабілетінің күрделі 

кемістігі бар білім алушылардың 

жетістіктерін бағалау 

6 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

5. Нұсқалылық модуль (4 с) 

5

5.1 

 Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі бар 

білім алушылардың қатысуымен 

сабақтарда формативті бағалау 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5

5.2 

Коммуникацияның қосымша және 

баламалы әдістері 
2        2 

 

6

6 

Тыңдаушылардың жетістіктерін 

бағалау 
      2 2 4 

Барлығы: 30 22 10 6    2 2 72 

 Ескерту: 1 академиялық сағат – 45 минут. 
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«Жалпы білім беру ұйымдарында сөйлеу 

тілінің күрделі кемістігі бар балаларға 

психологиялық-педагогикалық қолдау 

көрсету» білім беру бағдарламасына  

-қосымша 

 
Аралас оқу режиміндегі курстың оқу-тақырыптық жоспары 

 

 

№ Сабақтардың тақырыптары 

Күндізгі оқу  

16 с. 

Қашықтан оқу 

8 с. 

Дербес 
оқу 
48 с. 

Б
ар

л
ы

ғы
 

Л
ек

ц
и

я 

Т
әж

ір
и

б
е 

л
ік

 с
аб

ақ
 

Т
р
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и
н

г 

Ж
о
б

ал
ар

д

ы
 қ

о
р
ға

у
 

В
еб

и
н

ар
 

О
н

л
ай

н
-

ф
о
р
у
м

 
О

н
л
ай

н
 

–
 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я 

Д
ер

б
ес

 

о
қ
ы

ту
 

1. Нормативтік-құқықтық модуль (6 с) 

1

 1.1 

Инклюзивті білім беру ұғымы, 

саясаты, әдіснамасы және 

заңнамалық базасы 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 4 

1.2 

ҚР Білім беру инклюзиясы 

міндеттерінің өзектілігі. Сөйлеу 

қабілетінің күрделі кемістігі бар 

балаларды жалпы білім беру 

үдерісіне енгізудің қажетті 

шарттары 

2        2 

2. Психологиялық-педагогикалық модуль (8 с) 

2.1 

Сөйлеу тілінің ауыр бұзылыстары 

бар оқушылар тобының 

сипаттамасы 

2       2 4 

2.2 

Мектеп жасына дейінгі және мектеп 

жасындағы Сөйлеу қабілетінің 

күрделі кемістігі бар балалардың 

психологиялық-физиологиялық 

ерекшеліктері 

2       2 4 

    3.Мазмұндық модуль (24 с)  

3.1 

Сөйлеудің ауыр бұзылуы және өмір 

сапасы. Білім алуда ерекше 

қажеттіліктерін анықтау факторлары 

ретінде ауыр сөйлеу бұзылыстары 

2 

 
 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 4 8 

3.2 

Инклюзивтік білім беру жағдайында 

Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі 

бар білім алушылардың Білім алуда 

ерекше қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін оқу-тәрбие 

үдерісін оңтайландыру стратегиясы 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 8 

3.3 
Білім алуда ерекше қажеттіліктерін 

ескере отырып, Сөйлеу қабілетінің 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2 

 

 
6 8 
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күрделі кемістігі бар білім 

алушылар үшін білім беру ортасын 

ұйымдастыру 

4.Технологиялық модуль (14 с) 

4.1 

Сөйлеу қызметін зерттеу 

технологиясы. Оқыту мен сөйлеу 

дамуының жеке траекториясын 

әзірлеу алгоритмі 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
4 6 

4.2 
Сөйлеу функциялары мен жақтарын 

дамытудың тиімді технологиялары 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 6 

4.3 

Логопедтің пәндерді бейімдеп оқыту 

стратегиясын жүзеге асыруға 

қатысуы. Сөйлеу қабілетінің күрделі 

кемістігі бар білім алушылар үшін 

типтік және жұмыс 

бағдарламаларын іске асыру 

мониторингі Сөйлеу қабілетінің 

күрделі кемістігі бар білім 

алушылардың жетістіктерін бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
4 4 

5. Нұсқалылық модуль (4 с) 

5.1 

 Сөйлеу қабілетінің күрделі кемістігі 

бар білім алушылардың қатысуымен 

сабақтарда формативті бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 
Коммуникацияның қосымша және 

баламалы әдістері 
    2     

Аттестаттау (4 с) 

  Жетістіктерді бағалау     2      

Барлығы: 12 2  2 8   34 72 

 Ескерту: 1 академиялық сағат – 45 минут. 
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