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1.  БП- 

ЖООК 

 

 Жалпы психология  

 

4 1 Жалпы психология пәніне кіріспе. Психика және ағза. 

Психиканың құрылымы мен деңгейлері.  Психика дамуы. Сана. Іс-

әрекет психологиясы. Сөйлеу әрекеті. Қарым-қатынас 

психологиясы. Топ және ұжым психологиясы. Психиканың 

құрылымы мен деңгейлері. Қазіргі психология негіздері, 

теориялық және әдіснамалық негіздері. Психологияның әртүрлі 

концепциялары, теориялары мен парадигмалары. 

Білу керек: 

- қазіргі психологияның негіздері, оның категориялық аппараты, 

проблемалық өріс; 

- теориялық және әдістемелік негіздері. 

Істей білу: 

- психологияның әртүрлі тұжырымдамаларында, теорияларында 

және парадигмаларында шарлау жасай білу; 

- қиын коммуникативті жағдайларда жылдам өту. 

Қабілетті: 

- ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдана 

отырып және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере 

отырып, ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметтің типтік міндеттерін шешуге; 

- қоғамның психологиялық мәдениетін көтеру мақсатында халық 

арасында ағарту іс-шараларына қатысу. 

Орта білім 

негізінде 

Басқару 

психологиясы, 

Психология 

ғылымының 

зерттеу әдістері 



2.    БП- 

ЖООК 

 

 Мамандыққа кіріспе 4 1 Мамандыққа кіріспе пәні. Психолог тұлға және кәсіпқой ретінде. 

Психолог тұлғасының дамуы. Психолог тұлға және кәсіпқой 

ретінде. Психолог тұлғасының дамуы. Психологиялық ғылымның 

әдіснамалық тәсілдері туралы. Психолог мамандығының мәні, 

оның қазіргі әлемдегі орны мен мәртебесі туралы. Өзін-өзі тану, 

тұлғалық өсу және өзін-өзі жетілдіру мотивациясын 

қалыптастыру. Әріптестермен қарым-қатынаста этикалық 

қағидаларды қабылдау, сақтау.  

Білу керек: 

- психологиялық ғылымның әдіснамалық тәсілдері туралы; 

 - психолог мамандығының маңыздылығы, оның қазіргі әлемдегі 

орны мен мәртебесі. 

Істей  білу: 

- өзін-өзі тану, тұлғалық өсу және өзін-өзі жетілдіру мотивтерін 

қалыптастыру; 

- әріптестермен қарым-қатынаста этикалық қағидаларды 

қабылдау, сақтау. 

Қабілетті: 

- болашақ мамандығының табиғаты мен әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, оған тұрақты қызығушылық таныту; 

- өз іс-әрекетіңізді ұйымдастырыңыз, кәсіби тапсырмаларды 

орындаудың стандартты әдістері мен тәсілдерін таңдаңыз, 

олардың тиімділігі мен сапасын бағалаңыз. 

Орта білім 

негізде 

Мамандандыру 

практикумы, 

психология 

ғылымындағы 

зерттеу әдісі 



3.  БП- 

ЖООК 

 

 Педагогика 4 2 Педагогика пәні. Адам туралы ғылым жүйесіндегі педагогика, 

мақсат қою. Тәрбие мен оқытудың мәні мен мазмұны, олардың 

құралдары, формалары, әдістері.  Мектепке дейiнгi балалардың 

дене тәрбиесi, ақыл-ой, адамгершiлiк, еңбек, эстетикалық, 

экономикалық, экологиялық  тәрбие теориясы мен әдiстемесi. 

Мектепке дейiнгi балалардың коммуникативтi әрекетiн 

ұйымдастыру және әдiстемесi. Мектепке дейiнгi жастағы 

балалардың оқу-танымдық әрекетiнiң ерекшелiктерi. Мектепке 

дейiнгi ұйым мен мектептегi оқу-тәрбие процесiнiң сабақтастығы. 

Мектепке дейiнгi ұйым және отбасы.  

Білу керек: 

- педагогикалық зерттеудің әдіснамалық принциптері; 

- тұтас педагогикалық процестің заңдылықтары мен қозғаушы 

күштері. 

Істей білу: 

- педагогикалық міндеттерді шешуге қажетті ақпаратты табуға, 

талдауға және түсіндіруге; 

- шығармашылық потенциалды психологиялық-педагогикалық 

қызметте пайдалану. 

Қабілетті: 

- практикада негізгі педагогикалық теорияларды, ұғымдарды, 

заңдарды, заңдарды, қағидалар мен педагогикалық 

технологияларды, оқыту мен тәрбиелеу әдістері мен әдістерін білу 

мен түсінуді қолдану; 

- қажетті педагогикалық эксперименттерді жоспарлау және 

жүргізу, мәліметтерді түсіндіру және қорытынды жасау 

қабілеттерін көрсету. 

Мамандыққа 

кіріспе 

Отбасы 

психологиясы, 

Психологиядағы 

ғылыми 

жұмыстарды 

жоспарлау және 

ұйымдастыру 

4.  БП- 

ЖООК 

 

 Анатомия және 

физиология, ОЖЖ 

эволюциясы 

4 2 Орталық жүйке жүйесі анатомиясы, физиологиясы, эволюциясы 

жүйке жүйесінің морфологиясы мен функциясын дамуын 

қарастырады, осымен байланысты жоғарғы жүйке жүйесінің 

әрекеті қарастырылады. Мұнда рефлекторлық теорияның дамуы 

сарапталып, адамдардың жүйке жүйесі әрекетінің ерекшеліктері 

талданады. Орталық жүйке жүйесінің физиологиясы туралы 

концепцияларды қарастырып, сенсорлық жүйелердің 

ерекшеліктері туралы жалпы мағлұматтарды қалыптастырады. 

Білу керек: 

- жүйке жүйесі және олардың негізгі жүйке орталықтары, мінез-

құлық пен ақыл-ой белсенділігін реттеудегі жүйке 

орталықтарының рөлі, психикалық күйлер мен процестерді 

қамтамасыз етуде мидың жүйелік қызметінің негіздері, мидың 

функционалды жағдайын диагностикалаудың әртүрлі әдістерін 

қолдану шарттары мен ережелері; 

Істей білу: 

- орталық жүйке жүйесінің анатомиясы мен физиологиясының 

негізгі түсініктерін, психологиялық құбылыстарды түсіну, 

психикалық күйлер мен процестерді мидың жүйелік қызметі 

тұрғысынан түсіндіру, мидың функционалдық жағдайын 

диагностикалау үшін жеке әдістерді қолдану және қолдану 

ережелерін түсіндіру; 

Психология  Адам 

психикасын 

зерттеу 

мәселелері, 

дефектология 

негіздері 



Қабілетті: 

- алғашқы медициналық көмек техникасын, төтенше жағдайлар 

кезіндегі қорғаныс әдістерін қолдану; 

- адам денесінің құрылымы заңдылықтарын жете түсіну үшін 

қажетті кәсіби ойлау дағдыларына ие болу. 

5.  БП- 

ЖООК 

 

 Кәсіби Қазақ/орыс. тілі 4 3 Психология саласында кәсіби және мәдени-ресми қазақ / орыс 

тілінде қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру. Кәсіби 

қазақ/орыс тілінде психология саласы бойынша білім негіздерін 

енгізу. Қазақ тілінің стилистикалық алуан түрлілігі. Кәсіби 

терминология. Психология саласы бойынша білім беруге қатысты 

қазақ / орыс тілін оқыту. Психология  мамандығы бойынша кәсіби 

қазақ/орыс тілінің ауызша және жазбаша нысаны. Кәсіби 

қазақ/орыс тілінің транформациясы және дифференциациясы. 

Білу керек: 

- сөздік қордың жеткілікті көлемін білу негізінде қарым-қатынас 

пен танымның белгілі бір міндеттерін шешуге арналған тіл мен 

сөйлеу құралдарын дұрыс таңдау; 

- грамматикалық білім жүйесі, ниет білдірудің прагматикалық 

құралдары, мәтіндердің нақты мазмұны, мәтіннің 

тұжырымдамалық ақпараттары; 

Істей білу: 

- мәтіндегі ақпаратты түсіндіру, сертификаттау талаптары аясында 

кәсіби байланыстағы мәтіндердің стилі мен жанрлық 

ерекшеліктерін түсіндіру; 

- тіл нормаларына сәйкес жеке, әлеуметтік және кәсіби қарым-

қатынас жағдайында сөйлеу әрекеті бағдарламаларын құруға; 

Қабілетті: 

- пікірталастарда этикалық, мәдени, әлеуметтік маңызды 

мәселелерді талқылау, өз көзқарастарын білдіру, оны дәлелді 

түрде қорғау. 

 

Қаз/орыс Кәсіби 

лидерлілік 

негіздері 

6.   

БП- 

ЖООК 

 

  

Кәсіби шет тілі 

 

4 

 

3 
 

Ағылшын тілін кәсіби-бағдарлы оқытудың мәні қосымша 

кәсіби білім алу және кәсіби, ғылыми, қоғамдық – саяси 

қарым-қатынас саласында тұлғаның кәсіби маңызды 

қасиеттерін қалыптастыру мақсатында арнайы пәндермен 

интеграциялаудан тұрады. 

Білу керек: 

- фонетика және орфография: алфавитін, транскрипциясын 

және әріптер мен әріптер тіркестерінің орфографиясын оқу 

мен айтудың негізгі ережелері; 

- лексикалық және грамматикалық бірліктер: сөзжасам 

үлгілері, терминдер, оқытылатын мамандықтың профиліне 

сәйкес лексикалық құрылымдар; 
Істей білу: 

- оқу, түсіну, әлеуметтік сипаттағы мәтіндерді сөздіктің көмегімен 

және сөздіксіз, орта қиындықтағы әдебиеттермен сөздік көмегімен 

 

Шет тілі 

 

Кәсіби 

лидерлілік 

негіздері 



аудару; 

Қабілетті: 

- тілдік материал негізінде ауызша сөйлеуді меңгеру, сұрақтар 

қою және оқыған тақырыптары бойынша ағылшын тілінде 

сөйлесуді қолдау. 

7.  БП- 

ЖООК 

 

 Басқару психологиясы/ 

маркетинг психологиясы 

5 5 Басқарудың заманауи психологиясының пәні мен әдістері. 

Басқарудың негізгі психологиялық заңдары. Тиімді басқарудың 

психологиялық критерийлері. Басқарушылық шешімдерді 

психологиялық талдау. Басшының жеке басы. Менеджердің 

коммуникативтік мәдениеті. Басшының кәсіби құзыреттілігі. 

Еңбек мотивациясы және ынталандыру: психологиялық 

аспектілер. Ұжымдағы психологиялық климат: басқару 

аспектілері. Іскерлік келіссөздер психологиясы. Өндірістік 

ұжымдағы жанжал. Жанжалда тиімді мінез-құлық тренингі. 

Әрбір қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуы сол қоғамдағы 

нарықтың жедел қарқын мен дамуына қызу бәсекелестік туғызды. 

Онда негізгі рөлді маркетинг психологиясы алып отыр. Қазіргі 

нарық жағыдайында маркетинг психологиясына көп көңіл 

бөлінуде. Маркетинг психологиясы енді зерттеліп келе жатқан 

тың мәселе. Ол негізі- жарнаманың қазіргі қоғамдағы алатын 

орыны, адам психологиясына, мінез-құлқына әсерін зерттейтін 

ғылым саласы.  

Білу керек: 

- басқару функциясының табиғаты мен психологиялық 

сипаттамалары;  

- ұйымдағы тұлға мінез-құлқының мотивациясы. 

- жарнаманың адам психикасына әсер ететін жақтарын – зейінді 

тарту, қызығу туғызу, тілектерді ояту, интелект пен эмоцияға 

жағымды әсер ету. 

Істей білу: 

- басқарудың түрлі жағдайларын сауатты талдай білу; 

- өз мінез-құлқы мен басқалардың мінез-құлқын талдауы. 

- жаранаманың адам мінез-құлықына әсері. 

Қабілетті: 

- жаңа білімді өздігінен көрсете білу; 

- ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдердің 

шарттары мен салдарын бағалау. 

- адамға жаранамның әсерін, әлеуметтік-психологиялық ішкі 

дайындығын, когнитивті, мінез-құлықтық және эмоционалды 

компонеттергі әсер ету қабілетілігі. 

Психология, 

бизнес негізі 

Кәсіби 

лидерлілік 

негіздері, 

конфликтология 



8.  БП-

ЖООК 

 

 Инклюзивті білім беру    5 3 Инклюзивті білім беру пәні.  Инклюзивті білім берудің 

халықаралық тәжірибесі.Инклюзивті білім берудің 

қалыптасу және даму негіздері. Инклюзивті білім берудің 

мәні. Психикалық дамуы тежелген балалар психологиясв. 

Есту, көру, сөйлеу, тірек-қимыл аппараты бұзылған балалар 

психологиясы. Ерекше қажеттіліктері бар балалары бар 

отбасылармен жұмыс жасау ерекшелігі. 
Білімі:инклюзивті білім берудің басты мақсаты мен 

ұғымдарын; инклюзивті білім берудегі  педагогика мен  

психологияның категориялық аппаратын; инклюзивті 

білім берудің даму ошақтарын; инклюзивті білім 

берудің басты отандық және шетелдік 

тұжырымдамаларын;  инклюзивті білім берудің 

мазмұнын, құрылымын, қайшылығын және қисынын; 

Іскерлігі:инклюзивті білім берудің заманауи 

инновациялық және авторлық білім беру 

тұжырымдамаларын өз тәжірибесінде қолдана алады; 

инклюзивті білім беру ортасында мүмкіндігі шектеулі 

балаларға білім беру мен  тәрбиелеуді жүзеге асырады; 

Дағдысы: білім берудің психологиялық – 

педагогикалық практикасындағы инновациялық 

технологияларды қолдану ерекшеліктерін 

меңгерген.Инклюзивті білім берудегі көкейкесті 

мәселені таңдай білу дағдысын қалыптасқан. 

Психология/м

ектепке 

дейінгі 

балалардың 

даму 

физиологияс

ы/Балалар 

психологиясы 

Дефектология 

және 

логопедия 

негіздері/Отбас

ы мәселелері 

және қолайсыз 

отбасымен 

жұмыс 

жасаудың 

психологиялық

-педагогикалық 

технологиялар

ы 

9.  БП-

ЖООК 

 

 Психологиядағы ғылыми 

зерттеу әдістері 

 

3 
3 

Психологиядағы ғылыми зерттеу әдістері пәні. Психологияның 

әдіснамалық мәселелері. Зерттеуші қызметінің құрылымы. 

Эксперименталды зерттеу кезеңдері. Психология ғылымдарының 

негізгі ұғымдары мен теориялары. Психологиялық ғылыми 

зерттеу әдістері, олардың түрлері, ғылыми зерттеу әдістерінің 

ғылыми және практикалық негізі. 

Білу керек: 

- ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері; 

- ғылыми-педагогикалық зерттеулерді ұйымдастырудың 

ерекшеліктері; 

Істей білу: 

- қазіргі педагогикалық және психологиялық мәселелерді шешуге 

жеткілікті ақпарат деңгейі мен көлемін анықтау; 

- өз қызметінде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану; 

Қабілетті: 

- логикалық операциялар негізінде ақпаратты өңдеудегі 

психологиялық-педагогикалық мәселелерді шешу туралы 

жасалған тұжырымдарды дәйекті растайды; 

 

Жалпы 

психология, 

педагогика 

Эксперименталд

ы психология, 

қолданбалы 

психологияның 

теориялық 

мәселелері 



10.  БП-

ЖООК 

 

 Адам психикасын 

зерттеу мәселелері 

4 4 Адам психикасы - тіршілік дамуының белгілі бір сатысында тірі 

организм мен сыртқы ортаның өзара қатынасын білдіретін 

бейнелеудің айрыкша түрі. Психиканың ең жоғағы формасы-

адамның санасы. Сана-сыртқы дүние заттарымен құбылыстардың 

мидағы бейнесі. Адам психикасын зерттеу мәселелерін білу бүкіл 

адамның психологиялық болмысын жүйелі қарастыру білімін 

қалыптастырады және ғасырлар бойы дамып келген, әрі қазіргі 

психологияның негізіне енген мәселелердің негізгі 

категорияларын меңгертеді.  

Білу керек: 

- адамның биологиялық және әлеуметтік қатынасы мәселесі; 

-базалық әдістемелік принциптер. 

Істей білу: 

- шешілетін мәселені тұжырымдау; 

- зерттеу мәселелерін шешуге арналған бағдарлама әзірлеу. 

Қабілетті: 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын жобалау; 

- ғылыми зерттеулер нәтижелерін талдау. 

Жалпы 

психология, 

психологияның 

ғылыми 

зерттеу 

әдістері 

Дефектология 

негіздері, 

танымдық 

психикалық 

процестер 

11.  БП – 

ЖООК 

 Мамандану практикумы 3 4 Мамандану практикумы пәні.  Психодиагностика, жарақаттық 

стрессті түзету. Кәсіби қызметті психологиялық зерттеу. 

Психопрофилактикалық жұмыс.  Психологиялық тренингтің 

теориялық негізі. Тренинг жұмысын ұйымдастыру. 

Психологиялық коррекция және психологиялық кеңес беру 

саласындағы мамандандыру практикумы. Тренинг принциптері. 

Тренинг тобының психологиялық ерекшеліктері. Психологиялық 

тренинг жүргізуші әрекетінің әдістемелік ерекшеліктері.  

Білу керек: 

- байланыс құрылымы, түрлері, функциялары және құралдары; 

- қоғамдағы қақтығыстардың алдын алу және шешу. 

Істей білу: 

- қайшылықты тұлғалармен жұмыс жасау әдістерін жасау; 

- Проблемалық жағдайды болжау. 

Қабілетті: 

- жанжалдың өзара әрекеттесуін зерттеу бағдарламасын құруда; 

- қақтығыс жағдайында келіссөздер жүргізу. 

Жалпы 

психология 

Әлеуметтік-

психологиялық 

тренинг, 

психодагностика 

негіздері 

12.  БП-

ЖООК 

 Тұлға теориясы 5 5 Тұлға теориясы пәні. Тұлға туралы ережелер, оның 

феноменологиясы. Психологиялық білімнің әртүрлі салаларында 

қалыптасқан зерттеу әдістері мен нәтижелері. Тұлға теориясының 

негізгі ұғымдары мен категориялары Тұлға психологиясының 

негізгі ұғымдары, тұлға психологиясын ашатын бағыттар, 

психоаналитикалық, гуманистік, мінез-құлықтық, когнитивті, 

гештальт психологиясының негізгі қағидалары.  

Білу керек: 

- тұлға теориясының негізгі ұғымдары мен категориялары; 

 - Жеке тұлғаның негізгі отандық және шетелдік теориялары. 

Істей білу: 

- әр түрлі мазмұндағы психологиялық-педагогикалық іс-әрекетте 

жеке тәсілді қолдану; 

- алған теориялық білімді практикалық психологияның 

Жалпы 

психология 

Практикалық 

психология, 

кеңес беру 

психологиясы 



диагностикалық және психокоррекциялық мәселелерін шешуге 

қолдана білу. 

Қабілетті: 

- психологиялық білімді қалыптастыру тәсілдері мен оны 

психологияда қолдану тәжірибесін ажырата білу; 

- ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдана 

отырып және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере 

отырып, ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде 

кәсіптік қызметтің типтік міндеттерін шешу. 

13.  БП –

ТК 

 

 Отбасылық тәрбие және 

психология 

 

4 
4 

  

Отбасылық тәрбие және психология пәні. Отбасының өмірлік 

циклі және рөлдік құрылым. Ата-аналардың психологиялық-

педагогикалық құзыреттілігі. Отбасылық тәрбие саласындағы 

диагностика және кеңес беру негіздері.Отбасы психологиясы 

пәнінің мақсат, міндеттерін, отбасылық қарым-қатынасқа 

психологиялық тұрғыдан талдау.Отбасының тарихы және 

әлеуметтік сипаттамалары туралы түсінік. 

Білу керек: 

- отбасы мен отбасы тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық 

негіздері; 

- шешілетін жалпы психологиялық фундаменталды мәселелер 

және отбасылық тәрбие. 

Істей білу: 

- өзінің кәсіби қызметінде қажетті диагностикалық жұмыстарды 

жобалау және жүргізу; 

- отбасылық ортадағы қауіп-қатерлерді талдау және болжау, 

олардың алдын алу және жою бойынша кешенді шараларды 

жоспарлау. 

Қабілетті: 

- отбасымен жұмыс кезінде алдын-алу және түзету 

бағдарламаларын енгізу және жобалау; 

- әлеуметтік өзара әрекеттесу кезінде білім беру процесіне 

қатысушылардың этномәдени және конфессиялық 

айырмашылықтарын ескеру. 

Жалпы 

психология, 

педагогика 

Психологиялық 

кеңес беру 

негіздері 

14.  БП –

ТК 

 

 Отбасы мәселелері және  

қолайсыз отбасымен 

психологиялық-

педагогикалық жұмыс 

технологиясы 

4 4 Гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі педагогика және 

психология. Тарихи дәуірдегі отбасы және неке. Отбасы-неке 

қатынастарының баламалы түрлері. Ерлі-зайыптылар 

қатынастары. Ерлі-зайыптылық қатынастар сатылары. 

Отбасындағы психологиялық диссонанс. Отбасылық терапиядағы 

негізгі теориялық тәсілдер. Отбасы педагогикасы және отбасы мен 

білім беру мекемелерінің өзара әрекеті. Отбасы тәрбиесінің 

психологиялық-педагогикалық негіздері, қолайсыз отбасылардағы 

балалар мен ата-аналар қатынастары. 

Білу керек: 

- «Тәуекел топтары» әлеуметтік-педагогикалық қызмет объектісі 

ретінде; 

- жеке тұлғаларға және отбасыларға атаулы әлеуметтік-білім беру 

және қолдау технологиялары. 

Істей білу: 

- білім беру кеңістігінің барлық қатысушыларымен өзара 

Жалпы 

психология, 

отбасы 

психологиясы 

Білім беру 

жүйесіндегі 

психологиялық 

қызмет 



әрекеттесудің нысандары мен әдістерін таңдау; 

- оқу процесінің барлық қатысушыларымен өзара әрекеттесу 

технологияларын қолдану. 

Қабілетті: 

- отбасымен, мұғалімдермен, оның ішінде білім беру ұйымымен 

студенттерді оқыту, тәрбиелеу және дамыту мәселелері бойынша 

өзара әрекеттесуді жүзеге асыру; 

- әлеуметтік қолдау және қолдау бағдарламаларын жасау. 

15.  БП –

ТК 

 

 Психология практикумы 4 4 Психология практикумы пәні.  Психодиагностикалық әдістерді 

жүргізу техникасы, принциптері, талаптары. Эксперименталды 

зерттеудің психологиялық заңдары. Психологиядағы танымдық 

прпоцестерді зерттеудің әдіс-тәсілдерін ғылыми тұрғыда 

қарастырады. Психологиядағы танымдық прпоцестерді зерттеудің 

әдіс-тәсілдері. Психодиагностикалық әдістерді жүргізудің 

техникасы, принциптері, талаптары. 

Білу керек: 

- зерттелген стандартталған психодиагностикалық әдістің негізгі 

психодиагностикалық сипаттамалары, нәтижелерді бағалау мен 

түсіндірудің әдістері мен нұсқалары; 

- психиканың табиғаты, оның дамуының негізгі тетіктері. 

Істей білу: 

- адам мінез-құлқының ерекшеліктерін зерттеу үшін 

психодиагностикалық әдістерді қолдану; 

- нақты мәселелерді шешу үшін психологияның әр түрлі 

салаларындағы білімді біріктіру. 

Қабілетті: 

- әлеуметтік және жеке мәртебе мен дамудағы ауытқулардың 

алдын алуға, әртүрлі қызмет түрлеріндегі кәсіби қауіптерді 

болдырмауға бағытталған стандартты бағдарламаларды іске 

асыру; 

- зерттеу және практика саласындағы кәсіби міндеттерді 

тұжырымдай білу. 

Жалпы 

психология 

Психодиагности

ка және 

экперименталды 

психологиядан 

практикум 

16.  БП –

ТК 

 

 Арт-терапия 4 4 Арт-терапияның қалыптасу тарихы. Заманауи білім беру 

жүйесіндегі Арт-терапия. Қазіргі білім беру жүйесіндегі 

Артпедагогика. Білім беру жүйесінде арт-терапия тәсілдерін 

қолданудың шетелдік тәжірибесі. Қазіргі артпедагогиканың 

мәселелері. Кескіндеме және мүсіндеу терапиясы. Би қозғаушы 

терапия. Артерапевт тұлғасына қойылатын талаптар. 

Білу керек: 

- арт-терапияның негізгі түрлері, формалары және заманауи 

үлгілері; 

- арт-терапияның дамуындағы теориялық және әдіснамалық 

көзқарастар мен қазіргі тенденциялар. 

Істей білу: 

- даму ортасын ұйымдастырыңыз және баланың үйлесімді 

дамуына жағдай жасаңыз; 

- балалардың дамуындағы ауытқулардың алдын алу үшін арт-

терапия құралдарын енгізу. 

Қабілетті: 

Жалпы 

психология 

Практикалық 

психология, 

психологиялық 

кеңес беру 



- оқыту мен диагностиканың заманауи әдістері мен 

технологияларын қолдану; 

- тиімсіз психологиялық стрессті жою. 

17.  БП –

ТК 

 

 Психодиагностика 

негіздері 

 

5 3 Психодиагностика психологиялық білім саласы ретінде. 

Психодиагностика тарихы. Психологиядағы эмпирикалық зерттеу 

әдістері. Психодиагностика әдісі ретінде тестілеу және 

эксперимент. Қамырдың сенімділігі мен валидтік түсінігі. Қарым-

қатынастың вербалды және вербалды емес құралдарының мінез-

құлықтық диагностикасы. Психологиялық тестілеуді 

ұйымдастыру.Психодиагнос тикадағы этикалық нормалар. 

Білу керек: 

- психодиагностиканың негізгі түсініктері (психологиялық 

диагностика, психодиагностикалық міндет және жағдай және т.б.); 

- психологтың практикалық жұмысында психодиагностикалық 

әдістерді қолдану ерекшеліктері, қолдану аясы мен шектеулері; 

Істей білу: 

белгілі бір психодиагностикалық әдістің мүмкіндіктерін 

зерттеудің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес бағалау; 

- психологиялық портрет жасау. 

Қабілетті: 

- психологоиялық-диагностикалық зерттеулердің нәтижелерін 

дұрыс пайдалану үшін қажетті кәсіби ойлау және кәсіби мәдениет 

дағдыларына ие болу; 

- ұйымның зияткерлік капиталын басқару және кәсіби стресстің 

салдарын болдырмау. 

Жалпы 

психология 

Эксперименталд

ы психология 

18.  БП –

ТК 

 

 Кәсіби көшбасшылық 

негіздері 

5 3 Көшбасшылық мәселесінің маңыздылығы. Жаһандану және 

көшбасшылық. Көшбасшылықты анықтау және оның қазіргі 

менеджменттегі рөлі. Көшбасшылық ерекшеліктері. Тұлғалық 

мінез-құлық теориясы. Көшбасшылықтың ұлттық үлгілері. 

Көшбасшылық контекстінде басқару шешімдерін қабылдау 

техникасы. Стратегияны қалыптастырудағы көшбасшылық пен 

мәдениеттің рөлі. Қақтығыстар мен стресстерді басқару. 

Білу керек: 

- әлеуметтік ортадағы әлеуметтік көшбасшылықтың мәні мен 

көріністері; 

- көшбасшылық қасиеттердің қалыптасу ерекшеліктері және 

олардың әлеуметтік саладағы басқару іс-әрекетіндегі көріну 

ерекшеліктері. 

Істей білу: 

- көшбасшының өзіндік ерекшеліктерін анықтай отырып, 

көшбасшылық стилін анықтау; 

- әлеуметтік жұмыс саласындағы көшбасшылық пен 

көшбасшылық арасындағы байланысты орнату. 

Қабілетті: 

- әлеуметтік сала көшбасшылары арасында көшбасшылық 

қасиеттерді тану; 

-басқарудағы көшбасшылық қасиеттерді көрсетіңіз. 

Басқару 

психологиясы 

Еңбек 

психологиясы, 

конфликтология 



19.  БП-ТК      Танымдық психикалық 

процестер 

5 5 Танымдық психикалық процестер пәні. Танымдық психикалық 

процестер: ойлау, ес, зейін, қиял, қабылдау. Олардың адам 

қызметіндегі арақатынасы, қызмет ету және даму заңдары. 

Танымдық процестердің мазмұны мен психологиялық құрылымы. 

Танымдық процестерді талдау. Танымдық процестердің мазмұны 

мен психологиялық құрылымы. Танымдық процестердің даму 

заңдылықтары мен механизмдері,  критерийлері. 

Танымдық психикалық процестер талдау. 

Білу керек: 

- негізгі ұғымдар; 

- сыртқы сигналдарды және сөйлеу белсенділігін бағалаудың 

механикасы. 

Істей білу: 

- диагностикалық әдістерді қолдану; 

- психикалық процестерді зерттеу нәтижелерін түсіндіре білу. 

Қабілетті: 

- адамның психикалық қызметін үйлестіру мақсатында танымдық 

және мотивациялық-еріктік саланың, өзін-өзі тану, психомоторлы 

дағдылар, қабілеттер, мінез, темперамент, функционалдық күйлер, 

жеке бас ерекшеліктері мен екпіндер деңгейінің психологиялық 

диагностикасы; 

- танымдық және мотивациялық-еріктік сфераның дамуы мен 

дамуы деңгейінің өзгеруі мен динамикасын болжау. 

Адам 

психикасын 

зерттеу 

мәселелері 

Когнитивті 

психология, 

шығармашылық 

ойлау 

психологиясы 

20.  БП-ТК      Клиникалық психология 5 5 Клиникалық психология пәні. Танымдық және эмоционалды-

тұлғалық сфераның бұзылуы.Патопсихоло гиялық 

талдау.Аномальды даму психологиясы.  Нейропси хологияның, 

патопсихологияның негіздері, соматикалық аурулардың 

психологиялық факторлары, тұлғалық дамуы ның ауытқулары, 

олардың коррекциясы  және профилактика негіздері. 

Білу керек: 

- қазіргі психосоматикалық зерттеулердің негізгі бағыттары; 

- жалпы және клиникалық психологияның дамуы үшін 

психосоматиканың маңызы; 

Істей білу: 

- клиникалық диагностикалық әдістерді қолдану; 

- қорытынды жасау. 

Қабілетті: 

- пәннің тұжырымдамалық және терминологиялық аппаратын 

қолдану; 

- тақырып бойынша клиникалық сұхбаттасу дағдылары. 

Патопсихологи

я, 

дефектология 

негіздері 

Когнитивті 

психология 



21.  БП-ТК      Стресс психологиясы 5 5 Стресс ғылыми концепциясының даму тарихы. Стресстің негізгі 

тәсілдері мен теориялары. Психологиялық стресс түсінігі. 

Психологиялық стресс теориясы мен модельдері. Кәсіби стресс. 

Кәсіби стресс нәтижесі ретінде эмоциялық жану синдромы. 

Стрессті зерттеудің әдістемелік аспектілері. Күйзеліспен және 

эмоциялық жану синдромының көріністерімен профилактикалық 

жұмыс жүйесі. 

Білу керек: 

- «стресс» және «психологиялық стресс», стресс дамуының 

заңдылықтары мен кезеңдерін анықтау; 

Істей білу: 

- қорғаныс мінез-құлықтан арылуға; 

Қабілетті: 

- әлеуметтік және жеке мәртебе мен дамудағы ауытқулардың 

алдын алуға, әртүрлі қызмет түрлеріндегі кәсіби қауіптерді 

болдырмауға бағытталған стандартты бағдарламаларды іске 

асыру; 

- дәстүрлі әдістер мен технологияларды қолдана отырып, жеке 

адамға, топқа, психологиялық көмек көрсетудің стандартты негізгі 

рәсімдерін орындауға. 

 

Басқару 

психологиясы 

Экологиялық 

психология, 

конфликтология 

22.  БП-ТК      Психологтың кәсіби 

шеберлігі 

5 5 Психологтың кәсіби шеберлігі пәні.   Психологиялық шеберлік 

психологиялық мәдениеттің компоненті ретінде мәні мен 

мазмұны. Психологиялық кәсіби шеберлікті қалыптастырудың 

негізгі кәсіби-психологиялық іс-әрекеті. Психологиялық 

шеберліктің басты шарттары. Психологтың кәсіби шеберлігінің 

құрамдас бөлігі психологиялық қарым-қатынас. Практикалық 

психологтың кәсіби іс-әрекетке дайындығы, бейімделуі, кәсіби 

біліктілігі, кәсіби эрудициясы, кәсіби икемділігі мен дағдылары.  

Білу керек: 

-кәсіби маман ретінде психолог-практиктің практикалық іс-

әрекетінің заманауи технологиялары; 

- психологтың кәсіби қызметке дайындығы компоненттері. 

Істей білу: 

- маман психологтың идеалды моделін құрыңыз; 

- психологиялық практиканың әртүрлі бағыттарындағы кәсіби 

этика нормаларын сақтау. 

Қабілетті: 

- психологиялық практиканың әртүрлі салаларында кәсіби этика 

стандарттарын енгізу; 

- алған теориялық білімдерін кәсіби қызметте қолдану 

Мамандыққа 

кіріспе, жалпы 

психология 

Психологияны 

оқыту 

әдістемесі, 

практиктикалық 

психология 



23.  БП-ТК      Әлеуметтік психология 5 5 Әлеуметтік психология пәні. Әлеуметтік психологияның негізгі 

парадигмалары. Қарым-қатынас психологиясы. Тұлғаның 

әлеуметтік психологиялық сипаттамасы. Әлеуметтік 

психологияның негізгі ұғымдары.  Тұлғаның дамуының 

әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері. Психологиялық 

тренингтер практикалық психология әдісі ретінде. Топтық 

бірліктік және тренинг топтарының гомогендігі және 

геторогендігі. Іскерлік қарым-қатынас тренингтері.  

Білу керек: 

- әлеуметтік психологияның негізгі түсініктері; 

- тұлғаның дамуының әлеуметтік-психологиялық сипаттамалары; 

Істей білу: 

- зерттеу және практикалық міндеттерді шешу үшін әлеуметтік-

психологиялық білімді қолдану; 

-әлеуметтік-психологиялық құбылыстардың көріністерінде 

шарлау. 

Қабілетті: 

- әлеуметтік және жеке мәртебе мен дамудағы ауытқулардың, 

сондай-ақ әртүрлі қызмет түрлеріндегі кәсіптік қауіптердің алдын 

алуға бағытталған типтік бағдарламаларды іске асыру; 

- дәстүрлі әдістер мен технологияларды қолдана отырып, жеке 

адамға, топқа, психологиялық көмек көрсетудің стандартты негізгі 

рәсімдерін орындау. 

Жалпы 

психология, 

әлеуметтану 

Этнопсихология, 

дифференциалд

ы психология 

24.  БП-ТК      Қолданбалы 

психологияның 

теориялық мәселелері 

5 5 Қолданбалы психологияның негізгі ұйымдастыру мәселелері. 

Қолданбалы психология. Психологиялық кеңес беру. Түзету-

дамыту жұмыстары. Психопрофилактикалық жұмыс. Қолданбалы 

психологияның салалары. Басқару психологиясы.  Жанұялық және 

жеке кеңес беру. Қолданбалы психологияның теориялық 

мәселелері пәні. Психологиялық ғылымды дамытудың теориялық 

концепциялары. Постмодерн дәуіріндегі психология. Қолданбалы 

психология дамуының әлеуметтік-мәдени дамуы. контексті. 

Қолданбалы психологияның  мәселелері. Психологиялық 

бағыттағы философиялық негіздерде бағдарлану. Қолданбалы 

психологияның өзекті мәселелерін анықтау. 

Білу керек: 

- теориялық психологияның негізгі мәселелері; 

-базалық әдістемелік принциптер. 

Істей білу: 

- психологиялық бағыттардың философиялық негіздеріне 

бағдарлай білу; 

- шешілетін мәселені анықтаңыз, зерттеу нысаны мен тақырыбын 

анықтаңыз. 

Қабілетті: 

- ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау; 

- қолданбалы психологияның өзекті мәселелерін анықтау. 

 

Жалпы 

психология 

Практикалық  

психология 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-310680.html?page=2#9794071


25.  БП-ТК      Психология тарихы 5 6 Психология тарихы пәні.  Психология тарихының өзекті 

проблемалары, зерттеу әдістері мен әдіснамалық мәселелері, 

психология тарихындағы ғылыми тарихи бағыттар мен 

мектептердің, ағымдардың қалыптасуы мен дамуы. Психология  

тарихы  ғылым  ретінде.  Психология  жан  туралы  ғылым  

ретінде.  Психология  сана  туралы  ғылым  ретінде.  Шетел  

психологиясының  қазіргі  кездегі  даму  тенденциясы  және  

жағдайы. Психологияның өзіндік ғылым ретінде қалыптасуы және 

оның дамуы. 

Білу керек: 

- психологияның қалыптасуының негізгі кезеңдері; 

- ғылыми мектептердің пайда болуы мен дамуын анықтайтын 

әлеуметтік-тарихи жағдайлар. 

Істей білу: 

- психология тарихының мәселелері бойынша материалдарды 

ауызша және жазбаша түрде ұсыну; 

-қазіргі психологиялық идеяларды тарихи және ғылыми шығу 

тегіне қарай талдау. 

Қабілетті: 

- ғылыми әдістерді қолдана отырып, психологтың кәсіби 

этикасының қағидаттары мен нормаларын сақтай отырып, ғылыми 

ақпараттарды талдау, өңдеу, түсіндіру, жүйелеу және жалпылау; 

- ғылыми пікірталасты дайындаудың және өткізудің принциптері 

мен әдістері туралы білімді қолдана білу: проблема қою, оның 

шешімін табу, озық көзқарасты бағалау, оның шындық дәрежесін 

анықтау 

Жалпы 

психология, 

тұлға теориясы 

Саяси 

психология 

26.  БП-ТК      Шығармашылық ойлау 

психологиясы 

5 6 Шығармашылық ойлау психологиясы пәні.Көркем 

шығармашылық концепциялары, мәдениеттану, 

психоаналитикалық, психобиографиялық, структуралистік, 

экзистенциалдық-феноменологиялық тәсілдер. Символдар, 

олардың шығармашылықтағы маңызы. Шығармашылық процестің 

ерекшелігі, құрылымы, кезеңдері. Шығармашылықтың негізгі 

концепциялары олардың әдіснамалық маңызы. Шығармашылық 

ойлау дағдылары. 

Білу керек: 

- психикалық құбылыстарды жалпы психологиялық зерттеу 

контекстіндегі шығармашылық ойлау проблемалары; 

- шығармашылық ойлаудың ерекшелігі мен құрылымы. 

Істей білу: 

- мәселеге сәйкес психологиялық тексеру және даму 

бағдарламасын әзірлеу; 

- жас ерекшеліктері мен әлеуметтік даму жағдайындағы нақты 

қызмет түрлері мен жағдайларды талдау. 

Қабілетті: 

- дидактикалық әдістерді адамның ақыл-ой әрекетін оңтайландыру 

үшін түзету, сауықтыру және оқытудың стандартты 

бағдарламаларын жүзеге асыруда қолдану; 

- жаңа педагогикалық идеяларды, сыни ойлауды қалыптастыруға 

қабілетті. 

Жалпы 

психология, 

адам 

психикасын 

зерттеу 

мәселлеері 

Эксперименталд

ы психология 



27.  БП-ТК      Әлеуметтік-

психологиялық 

тренингтер 

4 6 Әлеуметтік-психологиялық тренингтер пәні. Тренингтерді 

ұйымдастыру технологиясы, тренингтерді өткізу технологиясы, 

тренингтерді жүргізу әдістері, жүргізуші тұлғасы. Әлеуметтік-

психологиялық тренингті ұйымдастырудың теориялық негіздері. 

Топтық тренингтің жұмыс әдістері және процедуралық-

ұйымдастырушылық аспектілері. Топтық психологиялық тренинг 

бағдарламасын құру, рәсімдеу. 

Білу керек: 

- ұйымдастырудың теориялық негіздері, әлеуметтік-

психологиялық дайындық; 

- жұмыс әдістері және топтық оқытудың процедуралық және 

ұйымдастырушылық аспектілері. 

Істей білу: 

- топтық психологиялық дайындық бағдарламасын құрастыру, 

құру; 

- оқу сабағын талдау. 

Қабілетті: 

- дәстүрлі әдістер мен технологияларды қолдана отырып, жеке 

тұлғаға, топқа психологиялық көмек көрсетудің стандартты негізгі 

рәсімдерін орындауға; 

- психологияның әртүрлі ғылыми, ғылыми және практикалық 

салаларында жалпы кәсіби білім мен дағдыларды қолдану 

негізінде психологиялық зерттеулер жүргізуге қатысу. 

Мамандыру 

практикумы, 

әлеуметтік 

психология 

Практикалық 

психология, 

психологиялық 

кеңес беру 

28.  БП-ТК      Спорттық психология 4 6 Спорттық психология пәні.Спорттағы психикалық процестер, 

жай-күй және қасиеттері. Спорттық қызмет субъектілерінің 

психологиясы. Спорт жүйесіндегі субъектілердің ауытқушылық 

мінез-құлқының алдын алу ерекшеліктері.Спортшыны дайындау 

жүйесі. Спортшының психологиялық дайындығының базалық 

процедураларын жүзеге асыру.   

Білу керек: 

- спорт жүйесіндегі субъектілердің девиантты мінез-құлқының 

алдын-алу мүмкіндіктері; 

- Спортшыға дайындық алдындағы дайындық жүйесі. 

Істей білу: 

- психологиялық қолдаудың жеке траекториясын дамыту; 

- спортшыны психологиялық дайындыққа дайындаудың негізгі 

процедураларын орындау. 

Қабілетті: 

- тәрбиелік және психологиялық ортаны ұйымдастыруға; 

- жеке бағдарламаларды әзірлеу. 

Жалпы 

психология, 

мамандыру 

практикумы 

Парктикалық 

психология 



29.  БП-ТК      Этнопсихология 5 6 Этнопсихология пәні. Этникалық психологияны зерттеудің 

әдіснамалық принциптері. Ұлт психологиясын және ұлтаралық 

қатынастарды зерттеу. Индивидты зерттеудің негізгі әдістері мен 

тәсілдерінің қолданбалы мәні. Әлеуметтік жағдайларға 

этнопсихологиялық талдау жүргізу. Инкультурация процесінде 

адамның психикалық дамуына мәдениеттің әсерін талдау. 

Этносаралық шиеленісті түзетуге мүмкіндік беретін әсер ету 

әдістері. 

Білу керек: 

- феноменология, негізгі ұғымдар, теориялық қағидалар және 

этнос педагогикасы мен психологиясын ғылымның пәнаралық 

саласы ретінде зерттеудің негізгі тәсілдерінің қолданбалы 

құндылығы; 

- Жеке тұлғаны этникалық қауымдастықтың және этникалық 

қауымдастықтың өкілі ретінде зерттеудің негізгі әдістері. 

Істей білу: 

- ұзақ мерзімді салдарын ескере отырып, әлеуметтік жағдайларды 

және олардағы өзара әрекеттесулерге этнопсихологиялық талдау 

жүргізу; 

- мәдениеттің тұлғаның тәрбиелеу процесінде психикалық 

дамуына, нормалар, ережелер мен мәдениеттегі жеке тұлғаның 

гендерлік-рөлдік мінез-құлқының ерекшеліктеріне талдау жасау. 

Қабілетті: 
- адами мәселелерді, жеке тұлғаны әлеуметтендіруді, кәсіптік 

және білім беру қызметін талдаудың негізгі процедураларын 

жүзеге асыруға; 

- жас кезеңдерінің ерекшеліктерін, даму дағдарыстары мен қауіп 

факторларын, олардың гендерлік, этникалық, кәсіптік және басқа 

әлеуметтік топтарға жататындығын ескере отырып, адамның 

психикалық қызметінің ерекшеліктерін анықтау. 

Әлеуметтік 

психология, 

жалпы 

психология, 

мәдениеттану 

Эксперименталд

ы психология, 

саяси 

психология 



30.  БП-ТК      Дифференциальды 

психология 

5 6 Дифференциалдық психологияның қалыптасу тарихы. 

Дифференциалдық психология әдіснамасы. Сызбалар 

теориясындағы жеке айырмашылықтарды зерттеу. Когнитивті 

саланы зерттеудің дифференциалды-психологиялық тәсілі. 

Темперамент қасиеттерінің құрылымы және тұлғаның 

диспозициялық қасиеттері. Тұлғаның дифференциалдық-

психологиялық зерттеулері. Жеке айырмашылықтарды 

қалыптастырудағы тұқым қуалаушылық және ортаның рөлі.Жеке 

айырмашылық тардың психофизиологиялық негіздері. 

Білу керек: 

- дифференциалды психологияның теориялық мазмұны, оның 

негізгі түсініктері, тәжірибелік сызбалар мен әдістердің 

мүмкіндіктері мен шектеулері, зерттеуді ұйымдастыру ережелері, 

статистикалық талдаудың әртүрлі әдістерін (факторлық, 

регрессиялық, математикалық модельдеу) қолдана отырып 

алынған зерттеу нәтижелерін түсіндіру ережелері, зерттеу 

нәтижелерін статистикалық талдау ережелері және т.б. - жеке 

айырмашылықтарды зерттеу туралы ақпараты бар негізгі мерзімді 

басылымдар мен ресурстарды білу. 

Істей білу: 

- жалпы заңдылықтар мен орташа тенденцияларды жеке 

өзгергіштікпен салыстыру; жеке айырмашылықтарды зерттеу 

әдістерін таңдау және сауатты пайдалану; тиісті статистикалық 

әдістерді таңдау және қолдану; Нәтижелерді өңдеу үшін 

статистикалық пакеттерді қолданыңыз. 

Қабілетті: 

- респонденттердің мақсатына, жағдайына және контингентіне 

сәйкес келетін психодиагностикалық әдістерді таңдау және 

қолдану, содан кейін мәліметтерді математикалық және 

статистикалық өңдеуді және оларды түсіндіруді; 

- психологияның белгілі бір саласында стандартты қолданбалы 

зерттеулер жүргізу. 

Әлеуметтік 

психология, 

танымдық 

психикалық 

процестер 

Экономикалық 

психология, заң 

психологиясы 



31.  БП-ТК      Педагогикалық 

психология 

4 6 Педагогикалық психология пәні. Педагогикалық психологияның 

негізгі принциптері мен заңдылықтары. Адам психикасының 

дамуы мен оқыту үрдістерінің өзара байланысы. Педагогикалық 

ғылымның қалыптасу кезеңдері. Оқу қызметінің құрылымы мен 

ерекшеліктері. Білім беру, тәрбие үдерістерін жетілдірудің 

психологиялық аспектілерін талдау. Оқыту үдерісіне негізгі 

тәсілдердің ерекшелігін бағалау.  

Білу керек: 

- білім беру психологиясының психологиялық ғылым жүйесіндегі 

орны; 

- Оқыту мен дамудың өзара байланысы туралы негізгі 

көзқарастар. 

Істей білу: 

- білім беру психологиясының психология мен педагогиканың 

басқа салаларымен байланысын сипаттау; 

- педагогикалық жүйенің барлық деңгейлеріндегі оқу-тәрбие 

процестерін жетілдірудің психологиялық аспектілерін талдаңыз. 

Қабілетті: 

- оқытудың заманауи белсенді және интерактивті әдістері мен 

инновациялық технологияларын ескере отырып, психологиялық 

кадрлар даярлау кезіндегі оқу процесін, білім беру ортасын 

жобалау, енгізу және бағалау; 

- адамның ақыл-ой әрекетін оңтайландыру үшін стандартты 

түзету, сауықтыру және оқыту бағдарламаларын жүзеге асыруда 

дидактикалық әдістерді қолдану. 

Жалпы 

психология, 

педагогика 

Психологияны 

оқыту әдістемесі 

32.  БП-ТК      Білім беру жүйесіндегі 

психологиялық қызмет 

4 6 Білім беру жүйесіндегі психологиялық қызметпәні. Білім берудегі 

психологиялық қызметтің рөлі. Білім беру жүйесінде 

психологиялық қызметтің қалыптасуы. Психологиялық алдын алу 

және психологиялық консилиум. Психолог қызметін реттейтін 

құжаттардың мазмұны. Психологиялық білім берудің мазмұны, 

әдістері мен формалары. Нормативтік құжаттарды құру.  Білім 

беру ортасының қатысушыларымен қарым-қатынас жасау.  

Білу керек: 

- психологтың қызметін реттейтін құжаттар мазмұны; 

- психологиялық тәрбиенің мазмұны, әдістері мен формалары. 

Істей білу: 

- нормативтік құжаттарды білу негізінде кәсіби қызметті құру; 

- білім беру ортасының қатысушыларымен өзара әрекеттесу. 

Қабілетті: 

- психологтың есеп беру құжаттарын толтыру дағдылары; 

- әртүрлі мамандармен өзара әрекеттесу 

Мамандыққа 

кіріспе, 

мамандандыру 

практикумы 

Практикалық 

психология, 

психологиялық 

кеңес беру 



33.  БП –

ТК 

 

 Патопсихология 5 4 Патопсихология пәніне кіріспе. Патопсихологиялық зерттеуді 

ұйымдастыру принципі, патопсихологиялық зерттеу әдістері. 

Сананың бұзылуы. Клиникалық практикадағы аномалиялық 

зерттеу. Ерте балалық шақта кездесетін ауытқушылықтар. Негізгі 

психикалық аурулар, оларды емдеу және профилактика. Ми 

қызметінің бұзылуының заңдылықтарын анықтау, психикалық іс-

әрекеттердің баяулауын және жеке тұлғаның қалыптасуы мен 

психикалық процестердің нормада жүру заңдылықтарының 

арақатынасын зерттеу. 

Білу керек: 

- әртүрлі психикалық бұзылыстардағы жоғары психикалық 

функциялардың бұзылуының негізгі феноменологиясы; 

- психопатологиялық және патопсихологиялық синдромдар. 

Істей білу: 

- шекаралық нейропсихикалық, жеке басының бұзылыстары, 

психикалық аурулар мен мінез-құлық бұзылыстары кезіндегі 

психикалық процестердің, психологиялық жағдайлардың, 

эмоционалды және жеке салалардың өзгерістері мен 

бұзылыстарын анықтау және сипаттау. 

Қабілетті: 

- кәсіби әдістерді қолдана отырып, танымдық саланы және жеке 

тұлғаны патопсихологиялық зерттеу жүргізу; 

- зерттеу хаттамалары, пациентпен әңгімелер, медициналық 

тарихтан үзінділер және басқа құжаттар негізінде қорытындылар 

жасау. 

Жалпы 

психология, 

дефектология 

негіздері 

Медициналық 

психология, 

психотерапия 

әдісі мен 

теориясы 

34.  БП-ТК  Медициналық 

психология 

5 5 Медициналық психологияпәні. Психикалық процестер мен 

жағдайлардың бұзылуы. Психосоматика, психогения және 

соматогения. Психодиагностика, психогигиена және 

психопрофилактика, психотерапия. Психикалық функциялардың 

бұзылуын анықтау, коррекциялау және реабтилитациялау. 

Медициналық психология теорисы мен тәжірибесінің дамуы. 

Медициналық психологиядағы негізгі түсініктемелік 

парадигмалар. 

Білу керек: 

- әртүрлі аурулардың психикалық көріністерінің негізгі 

заңдылықтары; 

- психодиагностика әдістері. 

Істей білу: 

- психо-гигиеналық (профилактикалық) шараларды әзірлеу; 

- науқастың ауруға дұрыс қатынасын дамыту; 

Қабілетті: 

- науқасқа психогигиеналық (психопрофилактикалық) көзқарасты 

бағалау; 

- психотерапиялық орта құру. 

патопсихологи

я 

Психологиялық 

кеңес беру, 

психотерапияны

ң әдістемесі мен 

теориясы 



35.  БП –

ТК 

 

 Дефектология негіздері 

 

5 
4 

  

 

 

Дефектология ғылым ретінде. Арнайы оқыту мен тәрбиелеу 

теориясы мен практикасының дамуы. Арнайы педагогиканың 

психологиялық негізі. Психикалық дамуы тежелген балалар. Есту 

қабілеті бұзылған балалар. Көру қабілеті бұзылған балалар. Ерте 

балалық шақтағы аутизм. Күрделі ақаулық құрылымы бар 

балалар. Арнайы мекемелердегі білім беру мазмұны. Кәсіби 

қызмет және арнайы білім беру жүйесіндегі педагог тұлғасы. 

Ерекше қажеттілікті қажет ететін балалардың психоденелік 

дамуы, оқыту мазмұны, олармен түзету – тәрбиелеу жұмысын 

жүргізу жөнінде білімдерін қалыптастыру. 

Білу керек: 

- мидың дамуының негізгі заңдылықтары психикалық 

процестердің қалыптасуының негізі және онтогенездің әртүрлі 

кезеңдерінде оны бейімдеу мінез-құлқын ұйымдастырудың 

механизмдері; 

- медициналық-педагогикалық ғылымның өзара әрекеттестігі, 

қоғамның мүгедектер мен денсаулыққа көзқарасын қайта қарау 

мәселелері. 

Істей білу: 

- оқыту мен тәрбиелеу әдістері мен шарттарының баланың 

функционалды мүмкіндіктеріне сәйкестігін және олардың 

балалардың өсуіне, дамуына және денсаулығына әсерін бағалау; 

- мүгедектігі бар балалардың курсын, мазмұны мен танымдық 

және тұлғалық даму жағдайларын бақылау үшін әдістемелік негіз 

жасау. 

 Қабілетті: 

- тәрбие іс-әрекетінде және ересектермен және құрдастарымен 

қарым-қатынаста көрінетін мектеп жасына дейінгі балалардың 

жеке ерекшеліктері туралы мәліметтер жинау; 

- кәсіби қызметте денсаулық сақтау технологияларын қолдану, 

әлеуметтік орта мен білім беру кеңістігінің қауіптері мен 

қауіптерін ескеру. 

 

Адам 

психикасын 

зерттеу 

проблемасы, 

мамандандыру 

практикумы 

Медициналық 

психология, 

баланың 

психологиялық 

дамуын түзету  

36.  БП-ТК  

 

 Дін психологиясы 5 5 Дін психологиясы пәні. Діндердің зайырлы және конфессиялық 

психологиясы. Дін психологиясындағы әлеуметтік-психологиялық 

тәсілдер.  Дін психологиясының теориялық негіздері, зерттеу 

әдіснамасы. Діни мінез-құлықтың мотивациясы мен психикалық 

реттелуі туралы түсінік.  Діни топтың әлеуметтік-психологиялық 

сипаттамалары. 

Білу керек: 

- дін психологиясының негізгі категориялары мен түсініктері; 

- діни топтың негізгі әлеуметтік-психологиялық сипаттамалары. 

Істей білу: 

- ғылыми білімнің осы саласында ұсынылған әр түрлі 

тұжырымдамалар мен тәсілдер бойынша шарлау; 

- діни мінез-құлық бағытындағы сана мен бейсананың рөлі туралы 

түсінікке ие болу. 

Қабілетті: 

- азаматтық позицияны қалыптастыру үшін қоғамның тарихи 

Жалпы 

психология, 

мәдениеттану 

Психология 

тарихы 

http://translate.zakon.kz/perevodchik_s_russkogo_na_kazahskii.html
http://translate.zakon.kz/perevodchik_s_russkogo_na_kazahskii.html


дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарына талдау жасау; 

- қоғамның психологиялық мәдениетін көтеру мақсатында халық 

арасында ағарту іс-шараларына қатысу. 

37.  БП-ТК  

 

 Практикалық психология 4 7 Практикалық психология пәні.  Практикалық психология 

психологиялық ғылымның саласы ретінде. Практикалық 

психологтың кәсіби қызметінің моделі. Іскерлік жағдайлардағы 

қарым-қатынас ерекшеліктері.Тиімді коммуникация кезеңдері. 

Тиімді технологияларды қолдану Практикалық  психология 

ғылымының даму тарихы, оқу әрекетінің психологиясы, 

педагогтың тұлғалық сапасы, білім беру жүйесіндегі 

психологиялық қызмет құрылымы. 

Білу керек: 

- практикалық психологияның негізгі заманауи әдістері мен 

технологиялары; 

- Практикалық психологтың практикалық кеңестік және 

психодиагностикалық қызметінің теориялық негіздері мен 

ерекшеліктері. 

Істей білу: 

- психодиагностика мен психокоррекцияның тиісті әдістерін 

таңдау; 

- диагностикалық, кеңестік және түзету процедураларын дұрыс 

жүргізіп, нәтижелерін дұрыс түсіндіре білу 

Қабілетті: 

- тиімді технологиялар мен әдістерді қолдану 

кәсіби жағдайлардағы қарым-қатынас 

өзара әрекеттесу; 

- гигиена әдістерін қолдану. 

Дефектология 

негіздері, 

мамандандыру 

практикмы 

Өндірістік 

практика 

38.  КП-

ЖООК  

 

 Психологияны оқыту 

әдістемесі 

4 7 Психологияны оқыту әдістемесі пәні. Психология мұғалімінің 

кәсіби өзін-өзі анықтауы. Психология бойынша сабақты 

психологиялық-педагогикалық талдау. Психологтардың негізгі 

түсініктері мен терминдерін анықтау. Психологиялық-

педагогикалық білімнің тәжірибелік Психология бойынша 

сабақтарды талдау. Мектепте психологияны оқытудың әртүрлі 

формаларын, түрлерін және құралдарын ұйымдастыру. 

Білу керек: 

- оқытудың теориялық және практикалық негіздері; 

- Оқу және оқыту психологиясы. 

Істей білу: 

- оқытудың әртүрлі формаларын әзірлеу және жүргізу; 

- педагогикалық қабілеттерге, педагогикалық іс-әрекет стиліне 

және педагогикалық қарым-қатынас стратегиясына диагностика 

жүргізеді, кәсіби қызметтің жеке сипаттамалары туралы 

қорытынды жасайды. 

Қабілетті: 

- өзінің кәсіби қызметінде қажетті диагностикалық жұмыстарды 

жобалау және жүргізу; 

- психологиялық-педагогикалық қызметте оқытудың белсенді 

әдістерін қолдану. 

Жалпы 

психология, 

педагогика, 

педагогикалық 

психология 

 Өндірістік 

практика 



39.  КП-

ЖООК  

 

 Психологиялық кеңес 

беру 

5 7 Психологиялық кеңес беру пәні. Психологиялық кеңес беру 

ерекшелігі және консультативтік процестің тиімділігі. 

Психологиялық кеңес беру процедурасы мен техникасы. Жекелей 

және топқа психологиялық көмек көрсету түрлері. Кеңес берудің 

әртүрлі тәсілдері. Консультациялық жағдайдағы "кеңесші-клиент" 

өзара іс-қимылдары. Кеңес беру жұмысының түрлі әдістері мен 

тәсілдерін ұйымдастыру және зерттеу әдістері. 

Білу керек: 

- кеңес беру психологиясының негізгі түсініктері мен жалпы 

сипаттамалары; 

- психологиялық кеңес берудің түрлері: кеңес беру 

стратегиясының сипаты, шешілетін міндеттері және консультант 

іс-әрекетінің мазмұны бойынша. 

Істей білу: 

- психологиялық кеңес беру процесін сипаттауда кеңес беру 

психологиясының тұжырымдамалық аппаратын қолдану; 

- жеке тұлғаның қасиеттері мен қасиеттерін, адам қызметінің 

әлеуметтік-психологиялық құрылымын, оның басқалармен кәсіби 

және тұлғааралық қарым-қатынасын талдау. 

Қабілетті: 

- әлеуметтік маңызды проблемалар мен процестерге талдау жасау, 

кәсіби қызмет барысында туындайтын проблемалардың сипатын 

анықтау; 

- өз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды қолдануға. 

Жалпы 

психология, 

тұлға теориясы 

Өндірістік 

практика 

40.  КП-

ЖООК 

 

 Баланың психологиялық 

дамуын түзету 

4 6 Баланың психологиялық дамуын түзетупәні. Эмоционалдық 

жағдайлар мен жеке қасиеттерді түзету. Анималотерапия 

психокоррекция әдісі ретінде. Отбасымен психокоррекциялық 

жұмыс әдістері. Психологиялық даму нормасы түсінігі. 

Психокоррекциялық жұмыстың негізгі әдістері. 

Психокоррекциялық жұмыстың негізгі әдістерін тәжірибеде 

қолдану.Психологиялық түзету әдістерінің әрқайсысының 

артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау. Баланың түрлі 

салаларын түзетуге бағытталған іс-шараларды әзірлеу. 

Білу керек: 

- психологиялық даму нормасы туралы түсінік; 

- психокоррекциялық жұмыстың негізгі әдістері. 

Істей білу: 

- психокоррекциялық жұмыстың негізгі әдістерін практикада 

қолдана білу; 

- психологиялық түзету әдістерінің әрқайсысының 

артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау. 

Қабілетті: 

- іс-әрекетті рефлективті және объективті талдау; 

- тұлғаның әртүрлі салаларын түзетуге бағытталған шараларды 

әзірлеу. 

Жалпы 

психология, 

мамандандыру 

практикумы 

Практикалық 

психология 



41.  КП-ТК 

 

 Эксперименталды 

психология 

4 7 Эксперименталды психологияпәні Психологиядағы бақылау орны, 

психологиядағы ғылыми зерттеудің негізгі принциптері мен 

тәсілдері. Психологиядағы эмпирикалық зерттеу әдістерінің 

тәжірибелік әдісі. Зерттеу әдістерін таңдау негіздері. 

психологиядағы зерттеулердің негізгі түрлері. Психологиядағы 

зерттеу әдістерінің инварианттарын анықтау. Эксперименталды 

(және эмпирикалық) психологиялық-зерттеулерді рецензиялау.  

Білу керек: 

- психологиялық мектептерде құрылған психологиялық 

экспериментті ұйымдастырудың тәсілдері; 

- Эксперименттерді мазмұнды және формальды жоспарлау 

негіздері. 

Істей білу: 

- зерттеуді ұйымдастыру деңгейлерін (әдістер мен әдістер 

деңгейлері) ажырата білу; 

- психологиядағы зерттеу әдістерінің инварианттарын анықтау. 

Қабілетті:  
- ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдана 

отырып және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере 

отырып, ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметтің типтік міндеттерін шешу:  

- адамның психикалық қызметін үйлестіру үшін психологиялық 

диагностиканы, танымдық және мотивациялық-еріктік саланың 

даму деңгейінің динамикасын, өзін-өзі тану, психомоторлық 

қабілеттерін, қабілеттерін, мінезін, темпераментін, функционалды 

жағдайларын, жеке басының ерекшеліктерін және қалыпты және 

психикалық ауытқулармен екпін жасауды жүргізу. 

Жалпы 

психология, 

мамандандыру 

практикумы 

Өндірістік 

практика 



42.  КП-ТК 

 

 Еңбек психологиясы 3 6  «Еңбек психологиясының» еңбек және адамды зерттейтін 

психологиялық ғылымдар және басқа пәндер арасында алатын 

ролі және орны. Еңбек іс-әрекетінің психологиялық аспектілері 

және еңбек субьектісінің психологиялық ерекшеліктерін тану. 

Ф.Тэйлор жүйесі және еңбекті ғылыми ұйымдастыру. 

Индустриалды психотехника қалыптасуы. Отандық психотехника 

дамуының бірінші және екінші кезеңдері. И.Н.Шпильрейн мен 

С.Г.Геллерштейннің қосқан үлестері. Еңбек психологиясының 

пәні мен мақсат-міндеттерін, өз елімізде және шетелде еңбек 

психологиясының даму тарихын, жүйе ретіндегі еңбек процесі 

жөнінде білім беру. 

 Білу керек: 

- еңбек пен кәсіптің негізгі психологиялық белгілері; 

- кәсіби даму мен өзін-өзі дамытудың негізгі мәселелері. 

Істей білу: 

- еңбек қызметін талдау; 

- профессиограмма жасау. 

Қабілетті: 

- қызметкерлерді іріктеу және өндірістік процесті оңтайландыруға 

көмектесетін психологиялық ахуал құру мақсатында ұйымның 

қызметкерлерімен жұмыс жүргізу; 

- ұйым қызметкерлерінің жеке өсуіне және жеке адамдар мен 

топтардың денсаулығын қорғауға бағытталған психологиялық 

технологияларды енгізуге. 

Жалпы 

психология, 

басқару 

психологиясы 

Конфликтология

, заң 

психологиясы 

43.  КП-ТК 

 

 Конфликтология 4 8 Конфликтология пәні. Қақтығыстар туралы теорияны дамыту, 

олардың қоғам өміріндегі рөлі. Жанжалдың құрылымы, даму 

процесі. Қақтығыстарды басқарудың әлеуметтік-психологиялық 

технологиялары. Қақтығыстардың пайда болу түрлері, жіктелуі. 

Қақтығыстардың өту динамикасы. Қақтығыстардың пайда болу 

жағдайлары мен себептерін талдау. Жанжалдарды шешу жолдары 

мен тәсілдерін анықтау.  

Білу керек: 

- жанжалдарды шешудің негізгі категориялары мен түсініктері, 

типологиясы, көрініс аймақтарындағы қақтығыстардың 

функциялары мен ерекшеліктері; 

- әлеуметтік қақтығыстарды болжау, алдын алу және шешу 

ерекшеліктері. 

Істей білу: 

- жанжал жағдайларын талдауда категориялық аппаратты қолдану; 

- жанжалды басқару технологияларын қолдану. 

Қабілетті: 

- білім беру ортасы субъектілерінің бірлескен іс-әрекеттері мен 

тұлғааралық өзара іс-қимылын ұйымдастырады; 

- кәсіптің жоғары әлеуметтік мәнін түсіну, кәсіби этика 

қағидаларын сақтай отырып, кәсіби міндеттерді жауапкершілікпен 

және тиімді орындау. 

Басқару 

психологиясы, 

күйзеліс 

психологиясы 

Өндірістік 

практика 



44.  КП-ТК 

 

 Суицидология 

негіздері\Девиантты 

мінез\құлық 

психологиясы 

4 8  Танымдық 

психикалық 

практика, 

экспериментал

ьная 

психология 

Өндірістік 

практика 

45.  КП-ТК 

 

 Заң психологиясы 4 8 Заң психологиясының пәні, әдістері, салалары. Құқықтың 

психологиялық феноменологиясымен құқықтық сана мәселелері. 

Заңгер кәсіби іс-әрекетінің психологиясы. Қылмыстық 

психология. Ұйымдасқан қылмыстың әлеуметтік-психологиялық 

мінездемесі.    Заң психологиясының негізгі ұғымдарын беру, 

адамның құқықтық санасының қалыптасуының және оның 

құқықтық жүріс-тұрысы мен әрекетінің психологиялық 

заңдылықтарын айқындау.   Заң психологиясының обьектісі мен 

пәнін, оның негізгі салалары мен құқықтық сана мен құқықтық 

жүріс-тұрыстың зерттеу әдістерін біледі.  

Заң психологиясы бойынша алған білімдерін психодиагностика 

мен психологиялық кеңес беру практикасында пайдалана біледі, 

психологиялық сараптаудың түрлі формаларын жүргізеді. 

Білу керек: 

- психология мен заңның өзара әрекеттесуінің негізгі 

заңдылықтары; 

- құқықтық психологияның негізгі теориялық ұғымдары мен 

категориялары. 

Істей білу: 

- адамның психологиялық портретін құрастыру; 

- ауызша әдістерді қолдану/азаматтардың әртүрлі жас және 

әлеуметтік категорияларымен вербальды емес қарым-қатынас. 

Қабілетті: 

- өмірдің әртүрлі салаларында құқықтық білім негіздерін қолдана 

білу; 

- әлеуметтік және жеке мәртебе мен дамудағы ауытқулардың 

алдын алуға, әртүрлі қызмет түрлеріндегі кәсіби қауіптерді 

болдырмауға бағытталған стандартты бағдарламаларды іске 

асыру. 

 

Жалпы 

психология, 

еңбек 

психологиясы 

Өндірістік 

практика 

46.  КП-ТК 

 

 Саяси  психология   4 8 Адамдардың саяси санасында және көніл-күйлерінде, саяси 

қоғамдық өмірлерінде  көрініс тапқан қоғамның саяси өмірінің 

психологиялық  компонентері мен заңдылықтары жөніндегі 

ғылыми - практикалық білімдер жүйесі. Сайлау өткізудің, 

саясаткерлердің имиджін жасаудың, қауыммен байланысты 

қамтамасыз етудің психологиясы. Саяси  элитаның психологиясы. 

Білу керек: 

- саясаттағы шағын топтардың дамуының психологиялық 

аспектілері; 

билік психологиясы туралы. 

Істей білу: 

Еңбек 

психологиясы, 

психология 

тарихы 

Өндірістік 

практика 



- әлеуметтік-психологиялық құбылыстардың әдістерін қолдану; 

- саяси белсенділік жағдайындағы әлеуметтік-психологиялық 

құбылыстардың көріністеріне бағдарлау. 

Қабілетті: 

- саяси құбылыстарға әлеуметтік-психологиялық талдау жасау; 

- саяси әрекеттің психологиялық әдістерін түсіндіру. 

 

47.  КП-ТК 

 

 Психологиядағы 

математикалық әдістер 

4 7 Психологиядағы математикалық әдістерпәні. Ықтималдықтың 

шекті теоремалары. Математикалық статистика элементтері. 

Психологиялық зерттеудің деректерін математикалық өңдеудің 

негізгі түсініктері, принциптері мен әдістері. Психологиялық 

параметрлер арасындағы статистикалық байланыстарды 

анықтауға арналған коэффициенттер мен өлшемдер.Корреляция, 

регрессия, дисперсия, факторлық салмақ коэффициенттерін 

есептеу. Эмпирикалық деректерді математикалық-статистикалық 

өңдеудің негізгі технологиялары. 

Білу керек: 

- психологиялық параметрлер арасындағы статистикалық 

қатынасты анықтайтын коэффициенттер мен өлшемдер; 

Істей білу: 

- корреляция, регрессия, дисперсия, коэффициенттер 

коэффициенттерін есептеу; 

Қабілетті: 

- психологияның белгілі бір саласында стандартты қолданбалы 

зерттеулер жүргізу; 

- ғылыми ойлау мәдениетін, фактілерді және теориялық 

қағидаларды жалпылау, талдау және синтездеу туралы білім 

 

 

 

Психологияны  

ғылыми 

зерттеу  

әдістемесі 

Эксперименталд

ы психологиясы, 

Психодиагности

ка және 

экперименталды 

психологиядан 

практикум 

 

48.  КП-ТК 

 

 Экономикалық 

психология 

3 6 Экономикалық психология пәні. Экономикалық мінез-құлық 

психологиясы. Тұтынушы психологиясы. Кедейшілік және байлық 

психологиясы. Кәсіпкерлік психологиясы. Мотивация және адами 

қажеттіліктер теориялары. Экономикалық психологияның негізгі 

концепциялары. психологиялық-экономикалық аспектідегі 

проблемалық жағдайларды адамдардың мінез-құлқын талдау. 

Психологиялық-экономикалық міндеттерді талдау. 

Білу керек: 

- мотивация теориялары және адамның қажеттіліктері; 

- экономикалық психологияның негізгі түсініктері. 

Істей білу: 

- проблемалық жағдайларды, адамдардың психологиялық және 

экономикалық аспектілеріндегі мінез-құлқын талдау; 

- іскери кәсіби қарым-қатынаста жеке мінез-құлық стилін 

қалыптастыру. 

Қабілетті: 

- психологиялық және экономикалық мәселелерді талдау; 

- кәсіптік мансап үшін денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін 

Жалпы 

психология, 

әлеуметтану 

Заң 

психологиясы, 

саяси 

психологиясы 



салдарды анықтау. 

49.  КП-ТК 

 

 Экологиялық психология 4 8 Экологиялық психология пәні. Экологиялық психология пән, 

мақсаты мен міндеттері.   Экологиялық психологияның негізгі 

бағыты және әдіснамалық құрауыштар. Социогенез процесіндегі 

экологиялық сананың сипаттамасы. Онтогенез процесіндегі 

экологиялық сана. Экологиялық-әлеуметтік білім беру ортасын 

жобалау негіздері. Экологиялық сана-сезімнің түрін 

анықтау,дайындау, жүргізу, әртүрлі жас топтарына арналған 

психологиялық тренингтер.  

Білу керек: 

- экологиялық психологияның негізгі бағыттары мен әдістемелік 

компоненттері; 

- экологиялық, әлеуметтік-ағарту орталарын жобалау негіздері. 

Істей білу: 

- диагностикалық құралдарды қолдана отырып, экологиялық 

сананың түрін анықтау; 

- әр түрлі жас топтарына экологиялық және психологиялық 

тренингтер өткізу. 

Қабілетті: 

- адам қоғамын бағалау әдістерін қолдану; 

- экологиялық ақпаратты көпшілікке ұсынудың әртүрлі тәсілдері. 

Еңбек 

психологиясы, 

күйзеліс 

психологиясы 

Өндірістік 

практика 

50.  КП-ТК 

 

 Психотерапияның 

теориясы мен әдістері 

4 8 Психотерапиядағы психоаналитикалық модельдер. Когнитивті-

мінез-құлық психотерапия. Психотерапияның гуманистік моделі. 

Психотерапияның классикалық модельдері. Инновациялық 

психотерапия. "Ядролық процесс"," басы жоқ 

жол","фокусирование", феноменология және басқа 

психотерапиялық техникалар. Топпен салыстырғандағы жеке 

жұмыстың ерекшеліктері. 

Білу керек: 

- психоәлеуметтік жұмыстың психотерапиялық негіздерінің 

негіздерін, оның тарихы мен қазіргі жағдайын; 

- психоәлеуметтік жұмыстың жеке және топтық формаларының 

әдістері мен технологиялары. 

Істей білу: 

- әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде әлеуметтік-психологиялық 

әдістер мен технологияларды қолдану; 

- ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдана 

отырып және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере 

отырып, ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде 

кәсіптік қызметтің типтік міндеттерін шешу. 

Қабілетті: 

- әлеуметтік қызметкерлердің тиімділігін, халықтың әр түрлі 

топтарының әл-ауқатын, олардың физикалық, психикалық және 

әлеуметтік денсаулығын кәсіби қолдауды қамтамасыз ету үшін 

ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жүйелі пайдалану; 

- әлеуметтік-психологиялық, құрылымдық және жан-жақты 

бағытталған әлеуметтік жұмыс, медициналық және әлеуметтік 

көмек саласындағы әлеуметтік процестер мен құбылыстарды 

болжау, жобалау, модельдеу және сараптамалық бағалауды жүзеге 

Танымдық 

психикалық 

процестер, 

мамандандыру 

практикумы 

Өндірістік 

практика 



асыру. 

51.  КП-ТК 

 

 Сот психологиясы 4 8 Сот психологиясы пәні. Сот-психологиялық сараптаманың 

әдіснамалық негіздері. Тергеушінің сот-психологиялық 

сараптамасын дайындау, тағайындау, пайдалануы. Заң қызметінде 

психологиялық білімді пайдаланудың құқықтық негіздері.Сот 

психологиясының негізгі ұғымдарын беру, адамның құқықтық 

санасының қалыптасуының және оның құқықтық жүріс-тұрысы 

мен әрекетінің психологиялық заңдылықтарын айқындау.    

 Сот психологиясының пәні, әдістері, салалары. Құқықтың 

психологиялық феноменологиясымен құқықтық сана мәселелері. 

Білу керек: 

- психологиялық білімді заңды қызмет барысында қолданудың 

заңды негіздері; 

- кәсіби қызметтің тиімділігін арттырудағы құқықтық 

психологияның рөлі туралы. 

Істей білу: 

- құқықтық психологияның ғылыми негізделген ұсыныстарын 

дұрыс қолдана білу; 

- ауызша әдістерді қолдану 

-ауызша емес қарым-қатынас. 

Қабілетті: 

-құқықтық қызметті психологиялық қолдау; 

-жағдайды психологиялық талдау. 

Саяси 

психология, 

заң психология 

Өндірістік 

практика 

52.  КП-ТК  Когнитивті психология 4 8 Когнитивті психологияпәні. Когнитивті психология тарихы. 

Концептуалды ғылым және когнитивті психология. Когнитивті 

психологияның  негізгі концепциялары, жалпы принциптері. 

Сыртқы сигналдарды және сөйлеу қызметін бағалау 

механизмдері. Адамның психикалық дамуының жалпы, ерекше 

заңдылықтары мен жеке ерекшеліктерін ескеру. Кәсіби 

коммуникация кезіндегі психологиялық мәселелерді шешу.  

Білу керек: 

- таным процестері психологиясының негізгі мәселелері мен 

тенденциялары; 

- танымдық процестер саласындағы іргелі зерттеулердің негізгі 

бағыттарын шарлау. 

Істей білу: 

- таным процестерін диагностикалау және өлшеу әдістерін кәсіби 

қолдана білу; 

- таным процестерінің дамуы мен жұмысының динамикасы мен 

динамикасын болжау. 

Қабілетті: 

- дәстүрлі әдістер мен технологияларды қолдана отырып, жеке 

адамға, топқа психологиялық көмек көрсетудің стандартты негізгі 

рәсімдерін орындау; 

- таным процестерінің дамуы мен жұмысының динамикасы мен 

динамикасын болжау. 

Жалпы 

психологиясы, 

дефектология 

негіздері 

Өндірістік 

практика 

53.  БП-ТК      Клиникалық психология 5 5 Жоғары психикалық функциялардың морфологиялық және 

физиологиялық негіздері, мидың полушараралық асимметриясы 

және полушараралық өзара іс-қимыл. Жекелеген ми жүйелері мен 

Жалпы 

психология 

Патопсихологи

 



негізгі психикалық функциялар мен жалпы мінез-құлықтың 

сенсорлық және гностикалық бұзылулары. Танымдық және 

эмоциялық-тұлғалық сфераның бұзылуларын патопсихологиялық 

талдау. Психикалық аурулардың әртүрлі түрлерімен ауыратын 

науқастарда типтік патопсихологиялық синдромдарды анықтау 

және талдау әдістері.  

Білімі:клиникалық психология теориясы мен тәжірибесі дамуы, 

клиникалық психологиядағы негіздгі түсініктемелік 

парадигмалар, соматикалық аурулар клиникасының 

психологиялық мәселелерінің теориялық негіздерін меңгереді. 

Іскерлігі:нервтік-психикалық және соматикалық аурулардың 

дамуындағы, өтуіндегі және емделуіндегі психикалық 

факторлардың әсерін анықтай алу іскерлігіне ие болады.  

Дағдысы: психикалық функциялар мен процестерді зерттеудің 

лабораториялық, эксперименттік-психологиялық әдістерін зерттеу, 

сондай-ақ тұлғалық көріністерді, компенсация және коррекция 

әдістерінің жүйесін құру, тұтас зерттеуге сәйкес оларды қолдану, 

интерпретация жасау дағдысы қалыптасады. 

я 

Дефектология 

негіздері 

54.  БП-ТК      Даму психологиясы 3 3 Даму психологиясы немесе жас психологиясы тұлғаның 

психикалық дамуын білуге көмектесетін психологиялық ғылым, 

оның өміріндегі қалыптасу ерекшеліктері. Даму:1) материалдық 

объектілердің заңды, бағытталған, қайтымсыз өзгеруі; 

нәтижесінде объектінің жаңа қасиеттері пайда болады; 2) сыртқы 

және ішкі, басқарылатын және басқарылмайтын факторлар. Даму 

кезінде адамда сандық және сапалық өзгерістер болады. Даму 

психологиясы тұлғаның қалыптасуы мен даму заңдылықтарын 

зерттейді сәйкес адамның психикалық даму ерекшеліктерімен 

таныстырады. жас өсу, оның азаматтық қасиеттерінің жетілу 

шарттары, психологиялық оның ерекшелігіндегі ерекшеліктер. 

Даму психологиясы қозғаушы күшті қарастырады, онтогенездегі 

адамның психикалық дамуы мен қалыптасу заңдылықтары. 

Білімі: адамның даму процесі үш жүйелерде: физикалық, 

когнитивтік, психоәлеуметтік.  Теориясы адам дамуы. Адам 

дамуы: перспективалары, процестер мен зерттеу әдістері. Жеке 

тұлғаның және адам қызметінің даму динамикасын және 

құрылымын.  

Іскерлігі Білу, алған теориялық білімдерін тәжірибеде қолдану.  

 Баланың психикалық дамуын.бақылау үшін толық, әдістемелік 

базаны құру 

Дағдысы: 

пәннің ұғымдық-терминологиялық аппаратын пайдалану; 

Жалпы 

психология 

Дефектология 

негіздері 

 

Педагогика және психология  

кафедрасының меңгерушісі                                                                                              Кинжекова Р.С. 
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