
Казахский Национальный Женский  педагогический университет 

Высшая школа педагогики и психологии

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тел. 87770227879
87075758739



Центр развития инклюзивного и специального образования
(Приказ №352 от  16.10.2020г.)  

Цель и задачи Центра:

методическая поддержка обучающихся с ООП в ВУЗе (действует ресурсно-
консультативный кабинет для студентов ООП). 
методическая поддержка обучающихся с ООП в ВУЗе (действует ресурсно-
консультативный кабинет для студентов ООП). 

проведение курсов повышения квалификации руководящих работников, 
педагогов и специалистов (педагогов-психологов,  специальных педагогов, 
социальных педагогов) общеобразовательных организаций по организации 
работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

проведение курсов повышения квалификации руководящих работников, 
педагогов и специалистов (педагогов-психологов,  специальных педагогов, 
социальных педагогов) общеобразовательных организаций по организации 
работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

проведение коррекционных занятий с детьми с ООП, оказание им своевременной 
комплексной поддержки на базе Центра.
проведение коррекционных занятий с детьми с ООП, оказание им своевременной 
комплексной поддержки на базе Центра.
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Направления деятельности Центра

1
• Аналитическая 

деятельность

2
• Информационна

я деятельность

3
• Организационно-

методическая 
деятельность

4
• Консультационн

ая деятельность



Разработаны:

Концепция развития инклюзивного образования 
КазНацЖенПУ на 2020-2026 годы

Комплекс мер по  совершенствованию инклюзивного 
образования в КазНацЖенПУ на 2020-2026 годы;

План работы Ресурсно-консультативного центра развития 
инклюзивного и специального образования на 2020-2021 

учебный год.



Организован  платный прием детей с ООП в ресурсном 
Центре

Ребенок 
с ООП 

Специалист 
по раннему 
развитию

Инструктор 
ЛФК

ДефектологПсихолог

Логопед



Преподавательский состав 

Профессорско-преподавательский состав кафедры 
Специальной и социальной педагогики

Профессорско-преподавательский состав кафедры  
Физической культуры и спорта 

Профессорско-преподавательский состав кафедры  
Теоретической и практической психологии



Научная деятельность 

Научная тема исследования Высшей школы педагогики и психологии
«Взаимодействие Высшей школы педагогики и психологии и ресурсно-
методического центра».

Научные проекты, магистерские 
диссертации, дипломные работы

Анализ состояния оказания 
коррекционной помощи 
детям раннего возраста 

Междисциплинарная 
работа педагогов в 

условиях организации 
образования



Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

Педагогика және психология жоғары мектебі

Инклюзивті және арнайы білі беруді дамыту
орталығының қызметі
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Инклюзивті және арнайы білі беруді дамыту орталығының
қызметі
(бұйрық №352 от 16.10.2020г.)

Орталықтың мақсаты мен міндеттері:

ЖОО-да ЕБҚ бар білім алушыларды әдістемелік қолдау (ЕБҚ бар студенттер үшін 
ресурстық-консультациялық кабинеті бар).
ЖОО-да ЕБҚ бар білім алушыларды әдістемелік қолдау (ЕБҚ бар студенттер үшін 
ресурстық-консультациялық кабинеті бар).

ЕБҚ бар балалармен жұмысты ұйымдастыру бойынша жалпы білім беретін 
ұйымдардың басшы қызметкерлерінің, педагогтерінің және мамандарының 
(педагог-психологтардың, арнайы педагогтердің, әлеуметтік педагогтердің) 
біліктілігін арттыру бойынша  курстар өткізу.

ЕБҚ бар балалармен жұмысты ұйымдастыру бойынша жалпы білім беретін 
ұйымдардың басшы қызметкерлерінің, педагогтерінің және мамандарының 
(педагог-психологтардың, арнайы педагогтердің, әлеуметтік педагогтердің) 
біліктілігін арттыру бойынша  курстар өткізу.

ЕБҚ бар балаларға түзету сабақтарын өткізу, оларға орталық базасында уақтылы 
кешенді қолдау көрсету.
ЕБҚ бар балаларға түзету сабақтарын өткізу, оларға орталық базасында уақтылы 
кешенді қолдау көрсету.
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Орталық қызметінің бағыттары:

1.

Аналитикалық 
қызмет.

2. 

Ақпараттық 
қызмет.

3. 

Ұйымдастыру-
шылық 
әдістемелік 
қызмет

4. 

Консультативтік 
қызмет.



Орталық әзірлеген құжаттар:

2020-2026 жылдарға арналған ҚазҰлтҚызПУ инклюзивті 
білім беруді дамыту тұжырымдамасы.

2020-2026 жылдарға арналған ҚазҰлтҚызПУ инклюзивті 
білім беруді жетілдіру бойынша шаралар кешені.

Инклюзивті және арнайы білім беруді дамытудың 
ресурстық-консультативтік орталығының 2020-2021 оқу 

жылына арналған жұмыс жоспары.



Орталықта ЕБҚ бар балаларды ақылы негізде қабылдау 
жүргізіледі. 

ЕБҚ бар 
бала

түзете-
дамытушылық 

қызметін

ЕДШ 
нұсқаушысы

ДефектологПсихолог

Логопед



Орталықтың оқытушы құрамы:

Арнайы және әлеуметтік педагогика кафедрасының 
профессорлық-оқытушылық құрамы

Дене шынықтыру және спорт кафедрасының 
профессорлық-оқытушылық құрамы.

Теориялық және практикалық психология кафедрасының
профессорлық-оқытушылық құрамы.



Ғылыми қызметі:

Ғылыми жобалар, магистрлік
диссертациялар, дипломдық

жұмыстар.

Ерте жастағы балаларға
түзету көмегін көрсету

жағдайын талдау.
Білім беру ұйымдары

жағдайындағы
пәнаралық жұмыс.

Педагогика және психология жоғары мектебінің зерттеу тақырыбы
«Педагогика және психология жоғары мектебі мен ресурстық-әдістемелік
орталықтың өзара байланысы».



Kazakh national women's teacher training university 
(KNWTTU)

Higher School of Pedagogy and Psychology

Activities of the center for the development of 
inclusive and special education.

87770227879
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Activities of the center for the development of inclusive and 
special education.
(order № 352 of 10/16/2020)

• The purpose and objectives of the center:

Methodological support of students with SEN at the university (there is a resource and 
advisory room for students with SEN).
Methodological support of students with SEN at the university (there is a resource and 
advisory room for students with SEN).

Conducting refresher courses for executives, teachers and specialists (pedagogues-
psychologists, special educators, social educators) of general educational 
organizations on the organization of work with children with SEN.

Conducting refresher courses for executives, teachers and specialists (pedagogues-
psychologists, special educators, social educators) of general educational 
organizations on the organization of work with children with SEN.

Conducting correctional classes with children with SEN, providing them with timely 
comprehensive support on the basis of the Center.
Conducting correctional classes with children with SEN, providing them with timely 
comprehensive support on the basis of the Center.
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Направления деятельности Центра

1

• Analytical 
activity.

2

• Information 
activities

3

• Organizational 
and 
methodological 
activities.

4

• Advisory 
activities.



The center developed:

Concept for the development of inclusive education of 
KNWTTU for 2020-2026.

A set of measures to improve the inclusive education of 
KNWTTU for 2020-2026.

Work plan of the Resource and Consultative Center for the 
Development of Inclusive and Special Education for the 

2020-2021 academic year.



The Center accepts children with SEN on a paid basis

child with 
special 

educational 
needs

provide 
correctional 

and 
developmental 

services
teacher-
speech 

therapist

teacher-
defectologist

teacher-
psychologist

physical 
therapy 

instructor)



The teaching staff of the Center:

Teaching staff of the Department of Special and Social 
Pedagogy.

Teaching staff of the Department of Physical Culture and 
Sports.

Teaching staff of the Department of Theoretical and 
Practical Psychology.



Scientific activity:

The research topic of the Higher School of Pedagogy and Psychology "Interaction of
the Higher School of Pedagogy and Psychology and the resource-methodological
center."

Scientific projects, master's 
theses, theses.

Analysis of the state of the 
provision of correctional 

assistance to young 
children.

Interdisciplinary work in 
educational institutions.


