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Паспорт бағдарламасы

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының мүмкіндігі 
шектеулі бар студенттерге қолдау бағдарламасы тағайындау.

Бағдарламаны әзірлеу үшін негіз
1. «Қазақстан Республикасының Конституциясы» 30 тамызда (21.05.2007 бойынша 
түзетулермен) 1995 жылғы республикалық референдумда қабылданды
2. ҚазақстанРеспубликасының «Білім туралы» Заңы 2007
3. 13 сәуір 2005 жылғы Қазақстан Республикасының Заңы (12.03.2015 жағдай бойынша 
өзгертулерімен және толықтыруларымен бірге болды) №39-111 бойынша «Қазақстан 
Республикасындағы мүгедектерді элеуметтік қорғау туралы »

Мақсаты:
мүмкіндігі шектеулі студенттердің психологиялық көмек көрсету, оқыту жэне өзін-өзі 
анықтау қолдау жэне қызмет көрсету. өз денсаулығына сыйымдылығына сәйкес 
мүгедектер, педагогикалық, психологиялық және білім беру қызметін қамтамасыз ету.

Міндеттері:
1. Назарға денсаулық жағдайын жэне облыс сипаттамаларын ескере отырып құзыретті 
жүмыспен қамту ақпаратты кәсіби өзін-өзі анықтау, басқару және іздеу ілгерілету.
2. Психологияльщ қолдау жэне мүгедек студенттерді кәсіби даярлау жүзеге асыру білім 
беру процесінің барлық қатысушыларының психологиялық-педагогикалық қүзыреттілігін 
дамыту .
3. Психологиялық көмек көрсету және ақау құрылымы мен қабілеттеріне сэйкес 
мүмкіндігі шектеулі студенттердің белсенді өмірлік ұстанымға ілгерілетудің қамтамасыз 
ету.
4. Ақпараттық даму жүйесін, облыс, қаланың түрлі құрылымдардың арасында 
ынтымақтастық жүйесін, мүгедектігі бар адамдардың психологиялық бейімделу 
саласында олардың оқыту мен жұмыспен қамту.

Жүзеге асыру мерзімдері:
1- кезең (2019 -  2020 жыл). Негізгі мәселелердің зерттеу және білім беру қызметтерінің 
саласында мүмкіндігі шектеулі оқушылардың нақты қажеттіліктерін анықтау. Негізгі 
бағыттары бойынша бағдарламалар мен құжаттаманы әзірлеу, білім беру процесінің 
барлық қатысушылармен іс-шараларды ұйымдастыру.
2- кезең (2020 -  2022 жыл). Студенттер, оқытушылар, ата-аналармен қызметін жоспарлау 
және жүзеге асыру. Деректермен және қызметті жүзеге асыру үшін техникалық жағдай 
жасау қызметін қамтамасыз ету.
3- Кезең (2023-2025 жыл). Сабақтары (болашақ қызметін жоспарлап, тәжірибе жасау жэне 
тарату нәтижелерін талдау және қамту) үйренді.

Багдарламаны күтілетін нәтижелер
1. АрқМПИ мүмкіндігі шектеулі студенттерінің деректер банкін құру
2. Мүмкіндігі шектеулі студенттермен жүйесін жетілдіру ерекшеліктері:

-  оқу іскерлік жэне жеке құзыреттіліктерін бағалау дамыту
-  оқу еңбек нарыгында дагдыларын бейімдеу қалыптастыру бойынша оқыту және еңбек 
нарығында білім беру т.б.
-  түйіндеме жазу жэне өзін-өзі таныстыру, соның ішінде өзін-өзі сенімділік дамыту 
бойынша оқыта топтық сабақтар өз қабілеттерін, өз сезімдері мен модельдеу түсіну
-  әлеуметтік қолайлы мінез-құлық жьшы шврай қалыптастыру
-  дамыту үшін әлеуметтік-психологиялық тренингтер өткізу



-  коммуникативтік қабілеттерін, дағдылар жэне керекті элеуметтік мінез-кұльщ 
қалыптастыру.

-  мүгедектігі бар жастарга білім алушылар топтары бар әлеуметтік-психологиялық 
тренингтер мақсатында, құрбыларымен толерантты қарым-қатынасты қалыптастыру және 
дамыту,
-Мүмкіндігі шектеулі жастардың басын қосу үшін әлеуметтік қызметінің эр түрлі 
багыттарын жүзеге асыру, қабілетті базалық жэне маманы кәсіби біліктілік, оңтайлы бар 
кәсіби қызметті жүзеге асыруға тиімділігі;
3. Мүмкіндігі шектеулі оқушылардың зияткерлік жэне шығармашьшық қабілеггерін 
дамыту
4. Әртүрлі жарыстарда мүмкіндігі шектеулі студенттер, олимпиадалар, эр түрлі деңгейдегі 
ғылыми-практикалық конференциялар қатысу.

Түсіндірме жазба
Кәсіби оқыту мүмкіндігі шектеулі - бұл мүмкіндігі шектеулі адамдардың қогамға, оларды 
біріктіруге мүмкіндік береді, тәуелсіздігін жэне экономикалық тэуелсіздігін алуга 
мүмкіндік беретін, білім беру маңызды саласы болып табылады. ынталандыру мектепке 
түсу үшін қолда бар мүмкіндігі шектеулі студенттер білім мэселесін алып тастау емес, 
қаржьшық, элеуметтік және психологиялық кедергілер бар. Кедергісіз білім алу үшін 
қажетті жағдайлар жиі жоқ немесе жеткіліксіз.
Мүмкіндігі шектеулі зерттеу студенттер эмоционалдық тұрудың жэне төмен уәждемесі 
анықталған.Өсті эмоциялық стресс негізгі себептері қамтуы мүмкін: дұрыс 
коммуникативтік дағдьшарын, мазасыздық, өзін-өзі төмен бағалауды және мектеп оқыту . 
Мүмкіндігі шектеулі жандардың білім - қиын сынақ көптеген күш-жігер мен қолдау, ата- 
аналар мен отбасына байланысты. Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік 
педагогикалық институтының мүмкіндігі шектеулі бар қолдау бағдарламасы студенттер 
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың психологиялық бейімделу, олардың кэсіби бағдар 
беру жэне өзін-өзі анықтау саласындағы көмек пен қолдау, соның ішінде толықтыратын 
міндеттердің шешім бар.

Мүмкіндігі шектеулі студенттермен жүмыс педагогикалық қызмет қағидаттары:
• Студенттер мен оқытушылардың бірлескен жұмысы үшін қолайлы жағдай жасау 

қағидасы;
• Өзін-өзі тану жэне әрбір жеке тұлғаның өзін-өзі іске асыру үшін жагдай жасау 

қағидасы;
• Білім беру процесінің мазмұны, нысандары мен әдістерін өзгермелілігі принципін 

жүзеге асыру;
• Студенттер мен шығармашылық топтары пән таңдау бостандыгы қағидаттары;
• Сыныптан тыс іс-шаралар рөлін арттыру қағидаттары;
• даралау принципі оқыту.
Іске асыру кезеңдері:
Бірінші кезең 2016 -2017 жылдары іске асырылады деп күтілуде. Ол мыналарды 
қамтиды:
• құқықтық базаны құру;
• бағдарламаны іске асыру процесінде мүмкіндігі шектеулі студенттер диагностика 

жүйесін құру;
• мүмкіндігі шектеулі студенттерді анықтау үшін студенттер контингентінің зерттеу 

институтын құру;
• олардың оқыту жэне дамыту шарттары туралы мүмкіндігі шектеулі студенттер 

туралы талдау және ақпарат;
• бұл санатта студенттермен жеке жұмыс нысандары мен әдістерін пысықтау;
• ақпараттық-әдістемелік қолдауды ұйымдастыру мен мұғалімдердің 

психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін арттыру;



Екінші кезең (2016-1017жж.) - жоғарыда көрсетілген барлық бағыттар бойьгаша 
студенттермен тікелей жұмысымен байланысты. Осы кезеңде, жоспарланған:

• әрбір студенттің психологиялық параметрлерін динамикасын таңдау жэне 
мониторинг жасау;

• мүмкіндігі шектеулі студенттермен жеке жэне топтық жұмыс үшін білім 
беру өзгерту технологияларды бағдарламаларды іске асыру;

• әдістемелік көмек көрсету, оқытушылардың біліктілігін тәжірибе мен 
жетілдіру, алмасу.

• өнімділігі мониторингі, аралық диагностика, бенчмаркинг, түзету
• институт, тұрақты интеллектуалдық және шығармашылы студенттері бар жүйелі 

жэне мақсатты жүмыс;
• деректер банкін аяқтау жэне жаңарту оқу-әдістемелік материалдар деректер банкін 

«мүмкіндігі шектеулі АрқМПИ Студенттер», диагностикалық эдістері
• психологиялық, педагогикалық, валиологиялық жэне мүмкіндігі шектеулі 

студенттерді әлеуметтік қолдау.
Үшінші кезең (2016-2018жж.) нэтижелері, одан әрі нәтижелерін жоспарлау қол 
жеткізілген, багдарламаның орындалуын бақылау жэне талдау қосылған. Осы 
кезеңде, ол жоспарланган:
• нәтижелерінің салыстырмалы талдау жэне синтездеу
• мүмкіндігі шектеулі оқушылармен жұмысты ұйымдастыру жөніндегі 
мүғалімдердің қызметін талдау
• мүмкіндігі шектеулі окушылармен жүйесін құру
• бағдарламаны іске асыру барысында кездесетін проблемалар, шешімдер жэне 
ұзақ мерзімді жоспарын эзірлеу, осы бағытта одан эрі жүмыс істеу багдарламасын 
анықтау.

Бағдарламаның негізгі багыттары
1. Ғылыми-әдістемелік және тәрбие
Мүмкіндігі шектеулі студенттермен жұмыс жасау үшін ең тиімді әдістерін табуға және 
жүзеге асыру үшін, психологиялық-педагогикалық тәжірибеде әдістемелік эзірлемелерді 
сынактан өткізу жэне енгізу орындайды. Мүмкіндігі шектеулі студенттердің қатысуы 
туралы сыныптан тыс іс-шаралар бағдарламалар түрлі конкурстар, олимпиадалар, 
конференциялар жэне т.б. үйымдастыру.
2. Психологиялық-педагогикалық мүмкіндігі шектеулі студенттер диагностика күру және 
жүйесінің тиімді жұмыс істеуін үйымдастыруға мүмкіндік береді.
3. Әлеуметтік- экономикалық мүмкіндігі шектеулі студенттерге арналған қолдауды 

қамтамасыз етеді.
Багдарламаны іске асыру тетігі
Мүмкіндігі шектеулі студенттер сәйкестендіру 1 семестрдің басында бүрын басталуы тиіс. 
Осындай студенттермен жүмыс білім беру ең маңызды аспектілерінің бірі болуға тиіс. 
Бітіру емтихандарын студенттері мақсатты әлеуметтік-психологиялық қолдау көрсету 
нәтижесі олардың қолдау және дамыту жолдары мен әдістері арқылы анықталады. 
Мүмкіндігі шектеулі студенттерге арналган әлеуметтік маңызы бар жағдайлар, қогамдық 
өмірдің қосымша дагдыларын сатып алынған, жаңа деңгейге адамды әкеледі. Жеке білім 
беру қажеттілігін қанағаттандырды , өздері қамқорлық, тәуелсіз болу үшін үйренеді. 
Бағдарламаның орындаушылары, УМВР бойынша факультет, топ кураторы, 
мүғалімдердің декандары проректоры болып табылады. Суретшілер бағдарламасы 
өнімділігі шаралар уақытылы жэне дүрыстыгы үшін жауапты болады. Бағдарламаны іске 
асыру тетігі мүмкіндігі шектеулі оқушыларды оқыту үшін жағдай жасау мақсатында 
профессорлық-оқытушылық қүрамның жұмысының нысандары мен әдістерін жетілдіру 
көздейді.

Бағдарламаның тиімділігі.
Жұмыс ықпал ететін болады:
• Мүмкіндігі шектеулі студенттер туралы ақпаратты қоса алғанда, деректер банкін құру;



• Мүмкіндігі шектеулі оқушылармен жүйесін жақсарту;
• Мүмкіндігі шектеулі студенттердің интеллектуалдық және шыгармашылық кабілеттерін 
дамыту;
• Мүмкіндігі шектеулі студенттердің ғылыми-зерттеу қызметін дамыту;
•Жарыстарға мүмкіндігі шектеулі студенггер, конкурстар, түрлі деңгейдегі 
конференцияларға қатысуы;
Мүмкіндігі шектеулі студенттермен жүмыс формалары:
• Сыныпта жеке көзқарас, сараланған оқыту тәжірибесінде элементтерін пайдалану, 
стандартсыз сабақтарды жүргізу;
• Мүмкіндігі шектеулі студенттер үшін қосымша оқыту, олимпиадаға дайындық, 
интеллектуалды ойындар, проблемалары туралы кездесетін талқылау және 
консультациялар;
• жарыстарга қатысу;
• Психологиялық кеңес беру, оқыту, тестілеу;
• Конкурстар, зияткерлік ойындар, фестивальдар;
• Ғылыми-зерттеу қызметі;
• Даму серпіні мониторингінің;
Психологиялық-педагогикалық мониторинг
оқыту, мүмкіндігі шектеулі студенттер бейімдеу қиындықтарды анықтау үшін 
пайдаланылатын, талаптарды бірқатар қанағаттандыруы тиіс:
1. әртүрлі ақпарат көздерін пайдалануға мүмкіндік беретін жүріс-тұрысы мен студенттік 
қызметін бағалау эртүрлі жақтарын кешенді сипаты
2. сәйкестендіру процесінің (түрлі жағдайларда студенттердің мінез-тегжейлі уақыты 
байқау) ұзақтығы;
3. оның бейімділігі мен мүдделерін ең қолайлы сол жерлерде студенттік мінез-құльщ 
талдау (Және т.б., қызметінің субъектісі сэйкес түрлі нысандарда оған тарта отырып, 
арнайы ұйымдастырылған нысан-ойын жаттығуларға студенттің қоса алғанда),;
4. танымдық белсенділігін модельдеуге жэне мүмкіндігі шектеулі студенттер оқыту және 
дамыту қызметіне барынша өз-өзіне сенімділікті жүзеге асыруға мүмкіндік береді, 
мысалы, жататын жағдайлар пайдалану және т.б.
5. конкурстар, конференциялар, спорттық жарыстар, шығармашылық конкурстар, 
фестивальдар, түрлі мүмкіндігі шектеулі оқушылардың нақты жетістіктерін талдау. 
Бағдарламаның негізгі көрсеткіштері мен көрсеткіштері:
Табысты кәсіби өзін-өзі анықтау, психологиялық жэне педагогикалық мүмкіндігі шектеулі 
•.студенттер бейімдеу жэне педагогикалық ортада енгізуді
• әлеуметтік белсенділігін және мүгедек студенттер психологиялық қауіпсіздігін арттыру, 
белсенді өмірлік ұстанымы және жұмыспен қамту қалыптастыруға жан-жақты қолдау.
• орта мектепте мүмкіндігі шектеулі студенттер, олардың ата-аналары мен педагогтардың 
онлайн қауымдастық құру, олардың қоғамдағы әлеуметтік қарым-қатынас, сондай- 
интеграция ьщпал ететін.
• өмір салаларында олардың мүмкіндіктері мен табысты жүзеге асыру сәйкес кәсіптік 
білім беру жэне кадрларды даярлау студенттерін дайындау.
Бүл бағдарлама уақыт оқу процесінде енгізілетін мүмкіндік береді және командада 
студенттері, оқытушылары мен ата-аналар біріктіру. Мұндай жағдайлар, бейімдеу, білім 
беру жэне мүмкіндігі шектеулі студенттерді оқыту астында ол тез жэне аса белсенді 
болып табылады.


