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Есть ЛЮДИ — будто свежий воздух. 
Мы ими дышим с упоением 

И… — чувствуем душевный отдых, 
Светясь хорошим настроением. 
 

Они не предадут, не бросят. 
В любой беде поддержат искренне, 
При этом лишнего не спросят, 
Не упрекнут ни вслух, ни мысленно. 
 

Нас понимая с полувзгляда, 
Всегда согреют тихой благостью… 

Такие ЛЮДИ… — как награда… 

Навстречу к ним несѐмся с радостью. 

 

Их мало… но они ценнее… 

Нам став от боли исцелением, 
Такие ЛЮДИ… — всех роднее… 

Беречь их нужно без сомнения! 
Источник: https://millionstatusov.ru/statusy/osobennye-ludi.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ерекше адамдар - керемет мүмкіндіктер 

 Особенные   люди – великие возможности! 

https://russiahousenews.info/society/tsitati-viskazivaniya-velikih-lyudeyussiahousenews.info/society/t
https://russiahousenews.info/society/tsitati-viskazivaniya-velikih-lyudeyussiahousenews.info/society/t
https://millionstatusov.ru/statusy/osobennye-ludi.html


 

 

«Мемлекет ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың 
жеке даму қабілеттерін ескере отырып, өзін-өзі жетілдіруі, білім берудің 
барлық деңгейлерінде үздіксіз білім алуы, олардың қабілеттерін еркін 
дамытуы, оның ішінде білім беру жүйесімен көзделген шектерде білім 
беру түрін таңдау құқығын қамтамасыз ету үшін жағдай жасайды». 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы  

 

 

 

 

 

 

  

"Декларация прав человека" 
1948г,  ратифицирована в РК  

2марта 1992г 

Конвенция  о правах 
ребенка"  Закон РК "Об образовании" 
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"О специальных 
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централизованного 
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ограниченными 
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инвалидностью 
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Колледж 



  2022 жылдың маусым айында колледж «Әлеуметтік жұмыс 
мектептерінің қауымдастығының» ОЮЛ негізін қалаушы болды, оның 
мақсаты Қазақстандағы білім сапасын арттыруда әлеуметтік қызметкерлерді 
даярлаудың барлық субъектілерінің күш-жігерін біріктіру арқылы Қазақстан 
Республикасында әлеуметтік жұмыстың дамуына жәрдемдесу болды.  

«Әлеуметтік жұмыс мектептерінің қауымдастығы» мүшелері дәстүрлі 
және инновациялық формалар арқылы жүзеге асырылуы мүмкін «Әлеуметтік 
жұмыс» мамандығының білім беру бағдарламаларының мазмұнын жақсарту 
үшін Қазақстанның барлық колледждерімен өзара әрекеттеседі: 

– студенттерді нақты жұмыс орындарында практикалық оқыту; 

–студенттерге сала өкілдерімен қонақтық лекциялар деп аталатын 
сабақтарды өткізу; 

– жұмыс берушілердің студенттерді аттестациялауға, оқу-бағдарламалық 
құжаттаманы әзірлеуге және қарауға, кәсіби шеберлік конкурстарына, 
студенттер конференцияларына, мамандықтар бойынша онкүндіктерге 
қатысу; 

– оқытушылардың жұмыс орнында тағылымдамадан өтуі; 

– түлектерді жұмысқа орналастыру; 

–құрамына оқу орындарының, жұмыс берушілердің, кәсіптік бірлестіктердің, 
жұмыспен қамту қызметтерінің, жергілікті атқарушы органдардың және т.б. 
өкілдері кіретін консультативтік кеңестер ұйымдастыру. 

 

                                       

 

 

 

 

 

«Қазақстандық Швейцария-

Американдық колледжінің» 
директоры, Әлеуметтік 
қызметкерлер мектебі 
қауымдастығының негізін 
қалаушы Жанаева Гуль 

Сайлауовна. 

Халықаралық мүгедектер күніне 
арналған іс-шараның 

ұйымдастырушылары мен 
қатысушылары 

 



2022 жылдың қаңтарынан бастап жұмыс істейтін «Әлеуметтік толқын» 
еріктілер клубы қаладағы KSA колледж студенттері мен қамқор жастарды 
қамтиды.«Әлеуметтік жұмыс» мамандығының 3-курс студенттері 
Айдарбекқызы Ырыста мен Әскергалиева Ақботаның жетекшілігімен 
«Әлеуметтік толқын» жұмыс істейді. Клуб мүшелері түрлі тренингтерден 
өтіп, қаламыздың өміріне белсене қатысады, волонтер ретінде халықаралық 
шараларға барады. 

Қазіргі уақытта команда құрамында 80-нен астам еріктілер болса, 
олардың көпшілігі колледждің «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының 
студенттерінен құралған. 

Жақын арада волонтерлердің жаңа алған білімдерін тәжірибеде 
қолдануға мүмкіндік беретін қорытынды сертификаттау арқылы оқыту және 
оқыту арқылы мүмкіндіктерін кеңейту жоспарлануда. 
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Халықаралық мүгедектер күніне арналған іс-шараның ұйымдастырушылары 
мен қатысушылары 
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«Мүмкіндігі шектеулі адамдар арасында салауатты өмір салтын насихаттау» 
іс-шарасына қатысушылар 

Әлеуметтену үдерісі ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін 
анағұрлым маңыздырақ, өйткені ол өзіне-өзі қызмет етуді, тең адамдармен 
тең дәрежеде қарым-қатынас жасауды және өз күш-жігерінде табысқа жетуді 
үйрену мүмкіндігі – өзін-өзі жүзеге асырудың қуатты мотивациясы болып 
табылады. 

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы: 1-бап, 50-3. 

Психологиялық-педагогикалық қамтамасыз ету – білім беру ұйымдарында 
ООП бағалауы негізінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғаларға 
(балалар) жүзеге асырылатын, оның барысында балаларды табысты 
тәрбиелеу мен дамыту үшін әлеуметтік-психологиялық және педагогикалық 
жағдайлар жасалатын жүйелі ұйымдастырылған қызмет.  

 Психологиялық-педагогикалық. 
 Психологиялық-педагогикалық қолдау ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар студенттерге материалды жазып үлгермегенде, өз бетімен жазбаса, үй 
тапсырмасын жазуды білмесе, сабақта психологиялық-педагогикалық 
қолдау көрсетуді көздейді. 

 Бұл жағдайда мұғалімнің көмекшісі ерекше білім беру қажеттіліктері бар 
оқушыларға сыныпта оңтайлы бейімделуге көмек көрсетеді. 
 



Айта кету керек, типтік топтардағы ерекше білім беру қажеттіліктері 
бар студенттер, көптеген мұғалімдердің пікірінше, сабақтарды 
қалдырмайды және жауап беру кезінде бұрын оқыған материалдар 
бойынша толық ақпарат береді. 
 

Физикалық қамтамасыз ету – ерекше білім беру қажеттіліктері 
бар тұлғаның колледж айналасында қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету, 
инватаксиге отырғызу және түсіру кезінде, колледж бойынша сыныптарға, 
асханаға, кітапханаға, дәретхана бөлмелеріне ауысу кезінде қызмет 
көрсету. 

 

Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкілі 
А.Т.Бимендина  және колледж директоры Г.С.Жанаева  ерекше білім беруді 
қажет ететін студенттер оқитын топтағы география сабағына қатысты. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің табысты 
бейімделуіне колледж басшылығы студенттерді де, оқытушыларды да 
қолдап, орта техникалық оқу орындарында инклюзивті білім беруді дамыту 
үшін барлық техникалық моральдық-психологиялық жағдайларды жасай 
отырып, үлкен үлес қосты. 

директор 

педагог -
психолог 

куратор тьютор 

обучающийся 
с ООП 



 

Осылайша, колледждегі оқу-тәрбие үдерісіне қатысты барлық 
мәселелер бойынша нормативтік колледж студенттерімен, педагогикалық 
ұжыммен, ата-аналар қауымымен әңгімелесу жүргізілді. 

Ойлаудың жаңашылдығы, оқытудың заманауи әдістерін қолдану, өзін-

өзі жетілдіру үдерісіне ұмтылу – колледж әкімшілігінің негізгі қызметі болып 
табылады. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды әлеуметтендірудегі 
табыс – бұл балалардың өзін дамытуға деген ұмтылысынан бастап, 
оқытушылардың өз білімдері мен дағдыларын студенттерге беруге ұмтылуы, 
тьюторлардың жеке қолдау көрсету мүмкіндігі, оқу-тәрбие процесіне 
көптеген қатысушылардың еңбегінің нәтижесі.  

Біз ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерді оқыта отырып, 
олардың сипаттамалары аурулармен байланысты екенін түсінеміз, бірақ бұл 
жерде олардың ерекшеліктерін ескере отырып, кәсіби дағдыларды алу –
негізгі, ортақ мақсат болып табылады. Сондықтан біз олардың 
ерекшеліктеріне тоқталмай, олардың ерекшеліктерін атап көрсетпей, белгілі 
бір дағдыларды үйретуге ұмтыламыз. 

 

 

 

Кез келген жаңа бастаманың бастапқы кезеңдерінде теориялық 
ерекше білім беру қажеттіліктері бар негіздеуде кемшіліктері болады. Біз 

студенттерді оқыта отырып, олардың сипаттамалары аурулармен байланысты 
екенін түсінеміз, бірақ бұл жерде олардың ерекшеліктерін ескере отырып, 
кәсіби дағдыларды алу – негізгі, ортақ мақсат болып табылады. Жалпы білім 
береміз, ал ерекшеліктерін ескере отырып бағалаймыз. Егер ерекше білім 
беру қажеттіліктері бар студент сөйлемесе, біз оған жазбаша түрде жұмыс 



 істейтін карточкалар бойынша жеке жұмыс жасатамыз. Студент аяқ-

қолдарының спазмы болғандықтан жаза алмаса, біз оған ауызша жауап беруге 
мүмкіндік береміз немесе компьютер пернелерін теруді ұсынамыз (көбісі 
мұны өте жақсы жасайды). Егер студенттің есту қабілеті бұзылса, онда оған 
жазбаша жұмыс немесе белгілі бір тақырып бойынша презентация дайындау, 

Бағалау қағидасы ерекше білім сурдоаудармашының қызметі ұсынылады. 
беру қажеттіліктері бар студентке оның ерекшеліктеріне байланысты игере 
алатын тапсырмалар ұсынылуына негізделген. 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

успех 

стремление  мотивация 



 

 

                                 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

сопровождение 
+обучение 

самостоятельность  социализация 



Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің жетістіктері 

 

 

 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар өтініш берушілер 
ауруларының түрлері мен формаларының күрделілік деңгейі әртүрлі. 
Бірақ бұл факт біздің балаларымызға белсенді өмір салтын жүргізуге 
кедергі келтірмейді. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің арасында 
СШК дәрежесі бар жігіттер де бар, олар – Дәулет Төлебаев пен 
Еламан Бектұрсынов. 

 

 

 

 



 Толеубаев Даулет  – футболдан Қазақстан Республикасы чемпионатының 
1-орын иегері, Ұлттық футбол ойындарының күміс жүлдегері, Ұлттық 
футбол құрамасының мүшесі. 

 2022 жылдың желтоқсан айында Дәулет командасымен бірге Малайзияда 
өткен әлем чемпионатына қатысып, жүлделі 2-орынды иеленді. 
 

                                             
 

 Бектурсынов  Еламан «Аспан» ФК футбол командасында өнер 
көрсетеді, Республикалық және халықаралық жарыстардың қатысушысы. 
Еламан да «Қанаттылар» инклюзивті театр труппасының мүшесі. 

  

Харсиев Халид – көптеген музыкалық байқаулардың лауреаты, XIII 
Республикалық «Жұлдызай» фестивалінің жүлдегері (1-орын), 
Паралимпиадалық спортшылар арасындағы армрестлингтен жарыстың 
жүлдегері. 

 

 Кононова Полина – «Оңалту және курортологияның басым бағыттары» 
Халықаралық ғылыми конференциясының қатысушысы, Полина да жақсы ән 
айтады, спорттық шараларға белсенді қатысады. 



 

 Кусаинов Амир – шахмат турнирлерінің бірнеше дүркін жеңімпазы, 
шахматтан 3-разрядты, бокс жарыстарына белсенді қатысушы, компьютерлік 
технологияны жетік меңгерген, футболға әуес. 
 

 

 
 

 Ахмеджанов Арсен – спорттық және шығармашылық іс-шаралардың 
белсенді қатысушысы, «Вокалист» байқауының қола жүлдегері, АҚШ 
елшілігінің қолдауымен «Армандаушылар» мюзиклінің қатысушысы, жеңіл 
атлетикамен айналысады, өрмелеуді ұнатады, «Пионер» шыңын 

бағындырды, «Яркокросс» марафонының қатысушысы. 
 

 Кенжебаева Мадина әңгімелер жазады, оның бір әңгімесі спектакльде 
сахналанған, СММ және Таргет бойынша курстарды бітіргені туралы 
сертификаттары бар, «Юнус Емре» институтының оқу орталығында түрік 
тілін сәтті оқып жүр, ол қоларба пайдаланушылар арасында өткен марафонға 
қатысушы.  
 

 Сабитбек Мөлдір является автором многих стихотворений и песен, 
призер музыкальных конкурсов и творческих вечеров, имеет сертификат об 
окончании курсов СММ и таргет, обладательница диплома «Гран - при» 
Республиканского «Живое поэтическое слово - 2020». Сәбитбек Мөлдір – 

көптеген өлеңдер мен әндердің авторы, музыкалық байқаулар мен 
шығармашылық кештердің жеңімпазы, СММ және мақсатты курстарды 
бітіргені туралы сертификат, Республикалық «Живое поэтическое слово – 

2020» байқауының «Гран-при» дипломының иегері. 
 



 Слямов Арсен – математика және ағылшын пәндері бойынша 
олимпиадалардың қатысушысы және жеңімпазы, Паралимпиадалық 
дайындық орталығының спорттық жарыстарының бірнеше дүркін 
жеңімпазы. 
 

 Бурлинов Шынгысхан – хореографиядан шығармашылық байқаулардың 
жеңімпазы, «Ақ көгершін» байқауларының бірнеше дүркін жеңімпазы, 
Республикалық «Жұлдызай» фестивалінің «Хореография» номинациясының 
күміс жүлдегері. 
 

 Болат Ермахан – би және ән үйірмесінің мүшесі, үстел теннисі 
жарыстарының бірнеше дүркін жеңімпазы, сонымен қатар «Алтын сақа» 
ойынын алғашқы жетік меңгергендердің бірі. 
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Мы - вместе! Біз біргеміз! 
 

      

      

   

      


