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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (409 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 409).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 
 

 
 

 

@ КазНУ имени аль-Фараби, 2017 
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ZhPOM 7201 – ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ӨЗЕКТІ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ: ШЕТЕЛ ЖӘНЕ ОТАНДЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ 

САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Автор: 

Ким А.М. – психология ғылымдарының докторы, жалпы және қолданбалы 

психология кафедрасының профессоры  

 

Пікір жазғандар: 

Ахтаева Н.С. – психология ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің жалпы және қолданбалы психология 

кафедрасының профессоры 

Перленбетов М.А. – психология ғылымдарының докторы, «Қайнар» 

университетінің педагогика, психология және әлеуметтік пәндер 

кафедрасының профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Жалпы психологияның өзекті мәселелері: шетел және отандық 

зерттеулерге салыстырмалы талдау» атты пән психология ғылымының негізгі 

әрі базалық пәндерінің бірі болып табылады және ғылыми-педагогикалық 

бағыттағы оқуға арналады. Онда шетелдік және отандық авторлар 

зерттеулеріндегі өзекті мәселелердің теориялық және практикалық талдауы 

қарастырылады. «Жалпы психологияның өзекті мәселелері: шетел және 

отандық зерттеулерге салыстырмалы талдау» пәні бойынша қалыптасқан 

теориялық тұжырымдар мен нақты материалдар көптеген ғылыми-

практикалық мәселелерді (зерттеу әдіснамасын таңдау, зерттеуге сәйкес 

әдістерді іріктеу, өзіндік жұмысты жоспарлау мен ұйымдастыру және т.б.) 

шешуге мүмкіндік береді.   

Бұл пән кейінгі «Денсаулық психологиясындағы жүйелік әдіс», 

«Танымдық даму және физиологиялық процесстер» атты пәндерді ұғынуға 

негіз болатын қажетті базалық білімді қалыптастырады. 

Құзыреттіліктер (оқу нәтижесі):  
«Жалпы психологияның өзекті мәселелері: шетел және отандық 

зерттеулерге салыстырмалы талдау» пәнін меңгеру барысында докторанттар 

біле алады: 

- жүйелік әдісті шетелдік және отандық авторлар теорияларын 

салыстырудағы жалпыпсихологиялық теорияларды талдау негізі ретінде;  

- заманауи психологиялық теорияларды; 

- шетелдік теорияларды түсінбеу көздерін; 
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- жалпы психологиядағы негізгі шетелдік және отандық теорияларын. 

Докторант жасай алады: 

- түпдеректерді тауып, талдау; 

- психологиялық теорияларды түсінудегі қателіктер мен 

қиындықтарды талдау; 

- шетелдік және отандық психологиялық теорияларға салыстырмалы 

талдау жасау; 

- зерттеудің мақсат міндеттеріне сәйкес теория таңдау; 

- жүйелік талдау мен жалпылау; 

- командада жұмыс жасау. 

Докторант келесідей дағдыларға ие болады: 

- психологияның түрлі салаларынан білімін жаңғырту және 

интеграциялау; 

- теориялық зерттеулердің нәтижелерін бағалау; 

- жалпы психологияның негізгі теориялары мен концепцияларын 

талдау; 

- шетелдік және отандық зерттеушілерінің теорияларының 

артықшылығы мен кемшіліктерін анықтау; 

- зерттеуді жоспарлау мақсатында жалпыпсихологиялық теориялар 

білімін қолдану; 

- психологиялық теорияларды талдай отырып, өз мәселелерін түсіну; 

- өз ойын жеткізіп, өзгелердің пікірін түсіне білу. 

Пререквизиттер: «Тұлға психологиясы», «Психологияның теориялық 

және психологиялық негіздері» 

Постреквизиттер: «Денсаулық психологиясындағы жүйелік әдіс», 

«Танымдық даму және физиологиялық процесстер». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптардың атаулары 

 Жүйелік әдіс және таным 

1 Әлеуметтік өзгерістер жағдайындағы тұлға психологиясы 

2 Психологиядағы жүйелік әдіс пен микс-әдістері 

3 Таным мен ақпарат 

4 Жалпы психологиядағы сананы зерттеу мәселелері 

5 Заманауи психологиядағы түйсік пен қабылдау 

6 Шетелдік және отандық ес теориялары 

 Таным және тұлға 
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7 Таным және тұлға 

8 Заманауи түсіну психологиясы 

9 Шығармашылық адамы 

10 Тұлға және индивидуалдылық 

11 Академиялық және эмоционалды интеллект 

12 Жалпы психологиядағы когнитивті стильдер мәселесі 

13 Таным, кәсіби іс-әрекет және өмір 

14 Тұлғалық және когнитивті даму 

15 Таным мен құндылықтар 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Жалпы психологияның өзекті мәселелері: шетел және отандық 

зерттеулерге салыстырмалы талдау» пәні заманауи шетелдік және отандық 

жалпы психологиялық теорияларға жүйелік әдісті қолдана отырып, 

салыстырмалы талдау жүргізуге бағытталған. 

Пәннің мақсаты: шетел және отандық жалпыпсихологиялық 

теориялар туралы түсінік пен оларды салыстырмалы түрде талдау дағдысын 

қалыптастыру.    

Пәннің міндеттері:  
- салыстырмалы және тарихи аспектідегі психологиялық зерттеулерде 

әдіснамалық білімдерді беру; 

 - жалпы психология аймағындағы зерттеуші мен жоғары мектеп 

оқытушысының академиялық және тұлғааралық біліктілігін дамыту; 

 - жүйелі біліктілік, жүйелі талдау мен жалпылау жүргізу қабілетін 

арттыру. 

Пәнді зерттеу объектілері: мақала түріндегі ғылыми және оқу 

мәтіндері, диссертациялар, конференция материалдары, видеоматериалдар.  

Пәнді зерттеу әдістері: лекциялық, дискуссия, кейс-стади, өз бетінше 

дайындалған баяндамаға презентация жасау.  

Бұл пәннің ғылыми орны мен рөлі кейін өтетін жекеше және 

қолданбалы пәндерге қарағанда, міндетті және базалық негізінде болып тұр.    

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ЖҮЙЕЛІК ӘДІС ЖӘНЕ ТАНЫМ 

Әлеуметтік өзгерістер жағдайындағы тұлға психологиясы 

Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер. Әлеуметтік өзгерістердің 
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экономикалық және саяси факторлары. Индивидуалды санадағы әлеуметтік 

өзгерістердің менталды репрезентациялары (когнитивті және эмоционалды 

бейнесі). Заманауи технологиялар  (теледидар, фейсбук және т.б.) және 

олардың ақпаратты жеткізудің вербалды және вербалды емес формаларына 

ықпалы. Психологиялық зерттеулер нәтижесін қолдану этикасы және 

әлеуметтілік әділеттілік түсінігі. «Психологтар әлеуметтік жауапкершілік 

үшін» атты қоғамдық ұйымдар. Жоғарғы білім беру жүйесіндегі 

стратегиялық өзгерістер, глобализация, жаңа технологиялар мен парадигма 

ауысуы. 

 

Психологиядағы жүйелік әдіс пен микс-әдістері 

В.А. Ганзеннің жүйелі әдісі психология әдіснамасы ретінде. Адамның 

индивид, тұлға, іс-әрекет субъектісі және индивидуалдылық ретінде сипаты. 

Жүйелік базис түсінігі: уақыт, кеңістік, энергия және ақпарат. Жүйелік 

әдістің түсіндірмелік және эвристикалық потенциалы. Жалпы 

психологиядағы түсіну феноменінің жүйелі зерттелуі. Саяси 

психологиясындағы зерттеулер бағыттарының жүйелік картасы. Адамның 

психикалық күйлерінің жүйелік классификациясы. Отандық психологиядағы 

жүйелік әдіс пен өзге әдіснамалық теорияларды салыстыру. Жүйелік әдіс пен  

адамға қатысты бихевиористикалық көзқарасты салыстыру. Уотсон 

антиномияларының жүйелігі. Заманауи шетел психологиясындағы 

зерттеулерді жүйелі ұйымдастыру. Сандық және сапалық эмпирикалық 

әдістерді жүйелі түрде біріктіру идеясы (Brewer, Hunter, Fielding, Bryman, 

Creswell, Plano V. Clark). Зерттеудің аралас әдістері (микс-әдістері). Микс-

әдістерінің психология, менеджмент, әлеуметтану және білім беру саласында 

танымалдылығы. Микс-әдістеріне негізделген зерттеулер түрлері.  

 

Таным мен ақпарат 

Ақпарат жалпығылыми түсінік ретінде. Ақпараттық әдіс 

жалпыпсихологиялық зерттеу әдіснамасы ретінде. Л.М.Веккер және оның 

«Психика және шынайы әлем. Психикалық процессердің бірыңғай 

теориясы». Психикалық құбылыстардың спецификасы. Түйсік пен 

перцептивті бейненің эмпирикалық сипаты. Ойдың уақыт-кеңістік 

құрылымы және ой процесстерінің ұйымдасуы. Ой интеллект интеграторы 

ретінде.  Л.М.Веккердің ақпараттық әдісі мен классикалық когнитивті 

психология парадигмасын салыстыру.  

 

Жалпы психологиядағы сананы зерттеу мәселелері 

Сана адамға ғана тән психикалық бейнелеу мен өзін-өзі қадағалаудың ең 

жоғарғы сатысы ретінде. Түсініктердің өзара қатынастары: сана, зейін, ес. 

Түсініктердің өзара қатынастары: зейін, түйсік, қабылдау. Түсініктердің 

өзара қатынастары: ес, ойлау, сөйлеу. Сананың функционалды психологиясы 

(У. Джеймс, В.К. Шабельников, П.Я. Гальперин). Сананың құрылымдық 

психологиясы (В. Вундт, Э.Б. Титченер, В.А. Ганзен, М.А. Холодная). 
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Заманауи психологиядағы түйсік пен қабылдау 

Л.М. Веккердің ақпараттық теориясы. Түйсік пен қабылдаудың уақыт-

кеңістік сипаттамасы. Түйсік пен қабылдау арасындағы шекара.  Е. Рой Джон 

зерттеулері. Психофизика  және  табалдырық мәселесі. Психофизика заңдары 

(Вебер-Фехнер, Стивенс). Б.Г. Ананьевтің түйсік теориясы. Сезіну 

генетикалық алғашқы түйсік ретінде, оның компенсациялық мүмкіндіктері. 

Қабылдау барысындағы түйсік пен өткен тәжірибенің рөлі. П.К. Анохин мен 

Н.А. Бернштейн зерттеулері. Вундтың эмпирикалық психологиясындағы 

қабылдау механизмі. Қабылдау бейнесін құрастыру фазалары (Б.Ф. Ломов). 

Гештальтпсихологияның қабылдау теориясына қосқан үлесі. Гибсонның 

экологиялық теориясы.   

 

Шетелдік және отандық ес теориялары 

Еске сақтау қабілетінің анықтамасы, қызметтері және физиологиялық 

механизмдері. Мнемикалық іс-әрекет. И.П. Павловтың рефлекторлы териясы. 

П.К. Анохин бойынша қосымша ынталандыру сипаты. П.П. Блонский 

бойынша еске сақтаудың іс-әрекет түріне байланыстылығы. Г. Эббингауздың 

ассоциативті теориясы. Эббингауздың ұмыту қисығы. Ретроактивті және 

проактивті тежеу. У. Джеймс теориясы. Еске сақтау теориясына 

гештальпсихология, бихевиоризм және психоанализдің қосқан үлесі. А. Бине, 

К. Бюлердің естің мағыналық теориясы. Толменнің когнитивті карталар 

теориясы. Э. Толмен эксперименттері: жасырын (латенттік) үйрену и 

кеңістікте бағдарлау. Лофтустың қайта құру теориясы. Л.С. Выготскийдің 

мәдени-тарихи теориясындағы ес мәселелері. Аткинсон-Шифрин моделі. 

Алан Бэддлидің (Alan Baddeley) жұмыстық ес теориясы. 

Ес процесстері: сақтау, ұмыту, жаңғырту. Ес көлемі. Б.В. Зейгарник 

эффектісі. А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов және П.И. Зинченконың ес 

психологиясына қосқан үлесі. Ес және іс-әрекет. В.П. Зинченконың еріксіз 

еске сақтау зерттеулері. Шетелдік және отандық ес теорияларын салыстыру. 

 

ТАНЫМ ЖӘНЕ ТҰЛҒА 

 

Таным және тұлға 

Тұлға типі және таным стилі. Танымның когнитивті-стильдік және 

тұлғалық механизмдерінің байланысы (М.А.Холодная). Тұлғалық фактордың 

таным нәтижелігіне әсері (Дж.Брунер, С. Л. Рубинштейн). Танымның 

индивидуалды ерекшеліктері, стилі мен стратегиялары, когнитивті стильдер 

классификациясы. Қабылдаудағы тұлғалық әдіс - қоршаған өмір бейнесін 

қайта құру (Келли, Найссер, Петренко, Шмелев). Перцептивті стильдер 

түсінігі. Р.Стернберг ой стильдері туралы.  

 

Заманауи түсіну психологиясы 

Түсіну пәнаралық зерттеу объектісі ретінде. Түсінудің тарихи 

қалыптасқан түрлері. Таным теориясындағы түсіну мәселесі. Ғылыми зерттеу 
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мен коммуникациядағы түсіну. Түсіну процессін компьютерлік моделдеу.  

Түсіну-тану мен түсіну-біріктіру  мәселелерінің негіздері. Түсіну танымдық 

қатынас ретінде (С.Л. Рубинштейн). Түсіну зерттеуіндегі жүйелік-

құрылымдық әдісінің негізгі түсініктері. Түсінудің мағыналы және 

процессуалды аспектілері. В.Кинч бойынша байланысты мәтінді түсіну 

стратегиялары. Түсіну процесінің операционалды-стилдік моделі. Түсіну 

апаратты макроқұрылымдау ретінде. 

 

Шығармашылық адамы 

Креативті ойлау зерттеулері (Гилфорд, Торренс). Е. Торренс бойынша 

креативтілік көрсеткіштері. Креативтілікті диагностикалау. Д.Б. 

Богоявленская зерттеулеріндегі шығармашылық мәселелері. Я.А. Пономарев 

зерттеулеріндегі шығармашылық. Шетелдік және отандық зерттеушілердің 

арт-терапия саласындағы зерттеулері мен практикасы. Арт-терапия 

дамуындағы кросс-мәдени аспектісі. 

 

Тұлға және индивидуалдылық 

В.А. Ганзеннің жүйелік әдісіндегі тұлға мен индивидуалдылықты 

салыстыру. Адамның индивид ретіндегі индивидуалдылығы. 

Индивидуалдылық адамның индивидуалды дамуының интегралы ретінде. 

Тұлға мен индивидуалдылықты диагностикалау, тұлғалық сауалнамалар. 

Проективті әдістер. Қазақстандық авторлар жұмыстарындағы тұлға мен 

индивидуалдылықты зерттеу әдістері. Тұлға мен индивидуалдылықты 

зерттеудегі шетел және отандық теориялар.  

 

Академиялық және эмоционалды интеллект 

Шетел және отандық әдебиеттегі академиялық және эмоционалды 

интеллект түсініктері. Академиялық, әлеуметтік және эмоционалдық 

интеллект түсініктерінің даму тарихы.  Эмоционалды интеллектіні қабілет 

ретінде (Дж.Майер и П. Саловэй, Д.В. Люсин) және тұлға еркшелігі  (Бар-Он, 

Н. Холл) ретінде қарастыратын теориялар. Академиялық (IQ) және 

эмоционалды (EQ) интеллектіні өлшеу әдістері: Г.Айзенк тестілері, 

Д.Векслер, Дж. Равен, Р. Амтхауэр, Р. Б. Кеттелл; Дж.Майер және П. 

Саловэй, Д.Гоулман, Р.Бар-Он, Д.В.Люсин, Н.Холл және т.б. Эмоционалды 

интеллектінің шетел және отандық авторлар зерттеулері.  

 

Жалпы психологиядағы когнитивті стильдер мәселесі 

Когнитивті стильдер танымдағы табиғи индивидуалды стильдер ретінде. 

Когнитивті стильдер түрлері. Когнитивті стильдер: Г. Виткин және Р. 

Гарднер бойынша алаңтәуелділік-алаңтәуелсіздік пен эквиваленттілік 

диапазон ені. М.А.Холодная жұмыстарындағы когнитивті стильдерді талдау. 

Эксперименталды зерттеулер мен когнитивті стильдерді өлшеу әдістері. 

Білім беру саласындағы когнитивті стильдер. Қарым-қатынастағы конитивті 
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стильдер. Бизнес пен басқарудағы когнитивті стильдер: шешім қабылдау 

стильдері команданы басқару. 

 

Таным, кәсіби іс-әрекет және өмір 

Отандық психологиядағы таным және іс-әрекет субъектісі 

(С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, 

П.Я.Гальперин). Б.Г.Ананьев және В.А. Ганзен бойынша іс-әрекет субъектісі 

психологиясы. Іс-әрекет субъектісі және индивидуалдылық. Кәсіби іс-

әрекеттің когнитивті дамуы мен өмір сапасына әсері. Кәсіби іс-әрекет 

психологиясы саласындағы шетел және отандық авторлар зерттеулері.  

 

Тұлғалық және когнитивті даму 

Батыс және отандық әдебиеттегі жалпы және арнайы қабілеттер 

мәселесі. Тұлға дамуындағы когнитивті құрылымдар (Р.Стернберг, 

Л.М.Веккер, М.А.Холодная, В.Н.Дружинин, Н.И.Чуприкова, Т.А.Ратанова 

және т.б.). А.Бандураның әлеуметтік когнитивті теориясы. Отандық және 

шетел психологиясындағы когнитивті және тұлғалық даму зерттеулері. 

 

Таным мен құндылықтар 
Қазіргі таным психологиясындағы құндылықтар мәселесі. Классикалық 

когнитивті психология эксперименталды психология саласы ретінде, 

психиканы ақпарат өңдеу ретінде зерттеу. Когнитивті психология 

дамуындағы динамика. Когнитивті психология және «әлемнің ішкі бейнесі» 

(R.Schank). Құндылықтар мен мотивация қалыптасуындағы танымның рөлі. 

Ішкі мотивация теориясы (Чиксентмихайи). Өзін-өзі қадағалау мен 

мотивацияның әлеуметтік-когнитивті теориялары. Қазақстандық авторлар 

жұмысындағы құндылықтар мен таным мәселелері. 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтік таным  

2. Психологиядағы микс-әдістер  

3. Л.М.Веккердің ақпараттық әдісі 

4. В.А. Ганзеннің жүйелік әдісі 

5. Кәсіби іс-әрекеттегі түйсік пен қабылдау   

6. Ес пен түсіну 

7. Сана. 

8. Түсіну және тұлғаның эмоциоаналды типі  

9. Шығармашылық таным  

10.  Тұлға мен индивидуалдылықты салыстырмалы талдау 

11.  Кәсіби іс-әрекеттегі эмоционалды интеллект  

12. Когнитивті стильдер  

13.  Сөйлеу дамуы: салыстырмалы талдау 
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14.  Тұлға және таным  

15. В.Кинч зерттеулері 

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. «Адам қарқынды өзгерістер жағдайында: плюсі мен минустары» 

тақырыбына баяндама  жасау. 

2. Жүйелік әдісті қолдана отырып, бір психологиялық проблемаға 

талдау жүргізу. 

3. Ақпараттық әдістің сызбасы. 

4. Сана мәселесіне қатысты заманауи шетел және отандық 

теорияларына салыстырмалы талдау жасау. 

5. Түйсік пен қабылдау процесстеріне соңғы 5 жылдықта жүргізілген 

эксперименталды зерттеулер. 

6. Алан Бэдделидің зерттеулері. 

7. Тұлғаның когнитивті дамуы мәселелері. 

8. Қазіргі түсіну психологиясын талдау. 

9. Шығармашылық тұлғаның негізгі сипаттары.  

10. Шетел және отандық зерттеушілер жұмыстарындағы тұлға мен 

индивидуалдылықты салыстырмалы талдау. 

11.  Эмоционалды интеллект және түсіну. 

12.  Когнитивті стильдер классификациясы және оларды өлшеу 

әдістері. 

13.  «Таным және өмір сапасы» тақырыбына эссе жазу. 

14.  Адамның өмірінің түрлі кезеңдеріндегі когнитивті дамуы. 

15.  Адамның құндылықтары мен құндылықты бағдарын зерттеудің 

заманауи әдістері. 

 

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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Тривола, 2007.– 336 с. 

2. Eysenck M.W.Simply Psychology. -Psychology Press, 2013. -438 p. 

3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания.-СПб:Питер,2001.-288с. 

4. Ким А.М.Современная психология понимания.-Алматы, 2013.-271с. 

5. Чиксентмихайи М. Поток: Психология оптимального переживания. 

– М.: Альпина Нон-фикшн , 2013 г. – 464 с. 
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ZhPOM 7201 – ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ӨЗЕКТІ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ: ШЕТЕЛ ЖӘНЕ ОТАНДЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ 

САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Автор: 

Ким А.М. – психология ғылымдарының докторы, жалпы және қолданбалы 

психология кафедрасының профессоры  

 

Пікір жазғандар: 

Ахтаева Н.С. – психология ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің жалпы және қолданбалы психология 

кафедрасының профессоры 

Перленбетов М.А. – психология ғылымдарының докторы, «Қайнар» 

университетінің педагогика, психология және әлеуметтік пәндер 

кафедрасының профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

 «Жалпы психологияның өзекті мәселелері: шетел және отандық 

зерттеулерге салыстырмалы талдау» атты пән психология ғылымының негізгі 

әрі базалық пәндерінің бірі болып табылады және ғылыми-педагогикалық 

бағыттағы оқуға арналады. Онда шетелдік және отандық авторлар 

зерттеулеріндегі өзекті  мәселелердің теориялық және практикалық талдауы 

қарастырылады. «Жалпы психологияның өзекті мәселелері: шетел және 

отандық зерттеулерге салыстырмалы талдау» пәні бойынша қалыптасқан 

теориялық тұжырымдар мен нақты материалдар көптеген ғылыми-

практикалық мәселелерді (зерттеу әдіснамасын таңдау, зерттеуге сәйкес 

әдістерді іріктеу, өзіндік жұмысты жоспарлау мен ұйымдастыру және т.б.) 

шешуге мүмкіндік береді.   

Бұл пәннен кейін «Денсаулық психологиясындағы жүйелік әдіс», 

«Танымдық даму және физиологиялық процесстер» атты пәндерді ұғынуға 

негіз болатын қажетті базалық білімді қалыптастырады. 

Құзыреттіліктер (оқу нәтижесі):  
«Жалпы психологияның өзекті мәселелері: шетел және отандық 

зерттеулерге салыстырмалы талдау» пәнін меңгеру барысында докторанттар 

біле алады: 

- жүйелік әдісті шетелдік және отандық авторлар теорияларын 

салыстырудағы жалпыпсихологиялық теорияларды талдау негізі ретінде;  

- заманауи психологиялық теорияларды; 

- шетелдік теорияларды түсінбеу көздерін; 
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- жалпы психологиядағы негізгі шетелдік және отандық теорияларын. 

 Докторант жасай алады: 

- түпдеректерді тауып, талдау; 

- психологиялық теорияларды түсінудегі қателіктер мен 

қиындықтарды талдау; 

- шетелдік және отандық психологиялық терияларға салыстырмалы 

талдау жасау; 

- зерттеудің мақсат міндеттеріне сәйкес теория таңдау; 

- жүйелік талдау мен жалпылау; 

- командада жұмыс жасау. 

Докторант келесідей дағдыларға ие болады: 

- психологияның түрлі салаларынан білімін жаңғырту және 

интеграциялау; 

- теориялық зерттеулердің нәтижелерін бағалау; 

- жалпы психологияның негізгі теориялары мен концепцияларын 

талдау; 

- шетелдік және отандық зерттеушілерінің теорияларының 

артықшылығы мен кемшіліктерін анықтау; 

- зерттеуді жоспарлау мақсатында жалпыпсихологиялық теориялар 

білімін қолдану; 

- психологиялық теорияларды талдай отырып, өз мәселелерін түсіну; 

- өз ойын жеткізіп, өзгелердің пікірін түсіне білу. 

Пререквизиттер: «Тұлға психологиясы», «Психологияның теориялық 

және психологиялық негіздері» 

Постреквизиттер: «Денсаулық психологиясындағы жүйелік әдіс», 

«Танымдық даму және физиологиялық процесстер». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптардың атаулары 

 Жүйелік әдіс және таным 

1 Әлеуметтік өзгерістер жағдайындағы тұлға психологиясы 

2 Психологиядағы жүйелік әдіс пен микс-әдістері 

3 Таным мен ақпарат 

4 Жалпы психологиядағы сананы зерттеу мәселелері 

5 Заманауи психологиядағы түйсік пен қабылдау 

6 Шетелдік және отандық ес теориялары 

 Таным және тұлға 
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7 Таным және тұлға 

8 Заманауи түсіну психологиясы 

9 Шығармашылық адамы 

10 Тұлға және индивидуалдылық 

11 Академиялық және эмоционалды интеллект 

12 Жалпы психологиядағы когнитивті стильдер мәселесі 

13 Таным, кәсіби іс-әрекет және өмір 

14 Тұлғалық және когнитивті даму 

15 Таным мен құндылықтар 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Жалпы психологияның өзекті мәселелері: шетел және отандық 

зерттеулерге салыстырмалы талдау» пәні заманауи шетелдік және отандық 

жалпыпсихологиялық теорияларға жүйелік әдісті қолдана отырып, 

салыстырмалы талдау жүргізуге бағытталған. 

Пәннің мақсаты:  шетел және отандық жалпыпсихологиялық 

теориялар туралы түсінік пен оларды салыстырмалы түрде талдау дағдысын 

қалыптастыру.    

Пәннің міндеттері:  
 - салыстырмалы және тарихи аспектідегі психологиялық зерттеулерде 

әдіснамалық білімдерді беру; 

 - жалпы психология аймағындағы зерттеуші мен жоғары мектеп 

оқытушысының академиялық және тұлғааралық біліктілігін дамыту; 

 - жүйелі біліктілік, жүйелі талдау мен жалпылау жүргізу қабілетін 

арттыру. 

Пәнді зерттеу объектілері: мақала түріндегі ғылыми және оқу 

мәтіндері, диссертациялар, конференция материалдары, видеоматериалдар.  

Пәнді зерттеу әдістері: лекциялық, дискуссия, кейс-стади, өз бетінше 

дайындалған баяндамаға презентация жасау.  

Бұл пәннің ғылыми орны мен рөлі кейін өтетін жекеше және 

қолданбалы пәндерге қарағанда, міндетті және базалық негізінде болып тұр.    

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ЖҮЙЕЛІК ӘДІС ЖӘНЕ ТАНЫМ 

Әлеуметтік өзгерістер жағдайындағы тұлға психологиясы 

Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер. Әлеуметтік өзгерістердің 
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экономикалық және саяси факторлары. Индивидуалды санадағы әлеуметтік 

өзгерістердің менталды репрезентациялары (когнитивті және эмоционалды 

бейнесі). Заманауи технологиялар  (теледидар, фейсбук және т.б.) және 

олардың ақпаратты жеткізудің вербалды және вербалды емес формаларына 

ықпалы. Психологиялық зерттеулер нәтижесін қолдану этикасы және 

әлеуметтілік әділеттілік түсінігі. «Психологтар әлеуметтік жауапкершілік 

үшін» атты қоғамдық ұйымдар. Жоғарғы білім беру жүйесіндегі 

стратегиялық өзгерістер, глобализация, жаңа технологиялар мен парадигма 

ауысуы. 

 

Психологиядағы жүйелік әдіс пен микс-әдістері 

В.А. Ганзеннің жүйелі әдісі психология әдіснамасы ретінде. Адамның 

индивид, тұлға, іс-әрекет субъектісі және индивидуалдылық ретінде сипаты. 

Жүйелік базис түсінігі: уақыт, кеңістік, энергия және ақпарат. Жүйелік 

әдістің түсіндірмелік және эвристикалық потенциалы. Жалпы 

психологиядағы түсіну феноменінің жүйелі зерттелуі. Саяси 

психологиясындағы зерттеулер бағыттарының жүйелік картасы. Адамның 

психикалық күйлерінің жүйелік классификациясы. Отандық психологиядағы 

жүйелік әдіс пен өзге әдіснамалық теорияларды салыстыру. Жүйелік әдіс пен  

адамға қатысты бихевиористикалық көзқарасты салыстыру. Уотсон 

антиномияларының жүйелігі. Заманауи шетел психологиясындағы 

зерттелерді жүйелі ұйымдастыру. Сандық және сапалық эмпирикалық 

әдістерді жүйелі түрде біріктіру идеясы (Brewer, Hunter, Fielding, Bryman, 

Creswell, Plano V. Clark). Зерттеудің аралас әдістері (микс-әдістері). Микс-

әдістерінің психология, менеджмент, әлеуметтану және білім беру саласында 

танымалдылығы. Микс-әдістеріне негізделген зерттеулер түрлері.  

 

Таным мен ақпарат 

Ақпарат жалпығылыми түсінік ретінде. Ақпараттық әдіс 

жалпыпсихологиялық зерттеу әдіснамасы ретінде. Л.М.Веккер және оның 

«Психика және шынайы әлем. Психикалық процессердің бірыңғай 

теориясы». Психикалық құбылыстардың спецификасы. Түйсік пен 

перцептивті бейненің эмпирикалық сипаты. Ойдың уақыт-кеңістік 

құрылымы және ой процесстерінің ұйымдасуы. Ой интеллект интеграторы 

ретінде.  Л.М.Веккердің ақпараттық әдісі мен классикалық когнитивті 

психология парадигмасын салыстыру.  

 

Жалпы психологиядағы сананы зерттеу мәселелері 

Сана адамға ғана тән психикалық бейнелеу мен өзін-өзі қадағалаудың 

ең жоғарғы сатысы ретінде. Түсініктердің өзара қатынастары: сана, зейін, ес. 

Түсініктердің өзара қатынастары: зейін, түйсік, қабылдау. Түсініктердің 

өзара қатынастары: ес, ойлау, сөйлеу. Сананың функционалды психологиясы 

(У.Джеймс, В.К. Шабельников, П.Я. Гальперин). Сананың құрылымдық 

психологиясы (В. Вундт, Э. Б. Титченер, В.А. Ганзен, М.А. Холодная). 
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Заманауи психологиядағы түйсік пен қабылдау 

Л.М.Веккердің ақпараттық теориясы. Түйсік пен қабылдаудың уақыт-

кеңістік сипаттамасы. Түйсік пен қабылдау арасындағы шекара.  Е. Рой Джон 

зерттеулері. Психофизика  және  табалдырық мәселесі. Психофизика заңдары 

(Вебер-Фехнер, Стивенс). Б.Г.Ананьевтің түйсік теориясы. Сезіну 

генетикалық алғашқы түйсік ретінде, оның компенсациялық мүмкіндіктері. 

Қабылдау барысындағы түйсік пен өткен тәжірибенің рөлі. П.К.Анохин мен 

Н.А.Бернштейн зерттеулері. Вундтың эмпирикалық психологиясындағы 

қабылдау механизмі. Қабылдау бейнесін құрастыру фазалары (Б.Ф. Ломов). 

Гештальтпсихологияның қабылдау теориясын қосқан үлесі. Гибсонның 

экологиялық теориясына.   

 

Шетелдік және отандық ес теориялары 

Еске сақтау қабілетінің анықтамасы, қызметтері және физиологиялық 

механизмдері. Мнемикалық іс-әрекет. И.П. Павловтың рефлекторлы териясы. 

П.К. Анохин бойынша қосымша ынталандыру сипаты. П.П. Блонский 

бойынша еске сақтаудың іс-әрекет түріне байланыстылығы. Г. Эббингауздың 

ассоциативті теориясы. Эббингауздың ұмыту қисығы. Ретроактивті және 

проактивті тежеу.  У. Джеймс теориясы. Еске сақтау теориясына 

гештальпсихология, бихевиоризм және психоанализдің қосқан үлесі. А. Бине, 

К. Бюлердің естің мағыналық теориясы. Толменнің когнитивті карталар 

теориясы. Э. Толмен эксперименттері: жасырын (латенттік) үйрену и 

кеңістікте бағдарлау. Лофтустың қайта құру теориясы. Л.С. Выготскийдің 

мәдени-тарихи теориясындағы ес мәселелері. Аткинсон-Шифрин моделі. 

Алан Бэддлидің (Alan Baddeley) жұмыстық ес теориясы. 

Ес процесстері: сақтау, ұмыту, жаңғырту. Ес көлемі. Б.В.Зейгарник 

эффектісі. А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов және П.И. Зинченконың ес 

психологиясына қосқан үлесі. Ес және іс-әрекет. В.П. Зинченконың еріксіз 

еске сақтау зерттеулері. Шетелдік және отандық ес теорияларын салыстыру. 

 

ТАНЫМ ЖӘНЕ ТҰЛҒА 

 

Таным және тұлға 

Тұлға типі және таным стилі. Танымның когнитивті-стильдік және 

тұлғалық механизмдерінің байланысы (М.А. Холодная). Тұлғалық 

фактордың таным нәтижелігіне әсері (Дж.Брунер, С.Л. Рубинштейн). 

Танымның индивидуалды ерекшеліктері, стилі мен стратегиялары, 

когнитивті стильдер классификациясы. Қабылдаудағы тұлғалық әдіс - 

қоршаған өмір бейнесін қайта құру (Келли, Найссер, Петренко, Шмелев). 

Перцептивті стильдер түсінігі. Р.Стернберг ой стильдері туралы.  

 

Заманауи түсіну психологиясы 

Түсіну пәнаралық зерттеу объектісі ретінде. Түсінудің тарихи 

қалыптасқан түрлері. Таным теориясындағы түсіну мәселесі. Ғылыми зерттеу 
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мен коммуникациядағы түсіну. Түсіну процессін компьютерлік моделдеу.  

Түсіну-тану мен түсіну-біріктіру  мәселелерінің негіздері. Түсіну танымдық 

қатынас ретінде (С.Л. Рубинштейн). Түсіну зерттеуіндегі жүйелік-

құрылымдық әдісінің негізгі түсініктері. Түсінудің мағыналы және 

процессуалды аспектілері. В.Кинч бойынша байланысты мәтінді түсіну 

стратегиялары. Түсіну процесінің операционалды-стильдік моделі. Түсіну 

апаратты макроқұрылымдау ретінде. 

 

Шығармашылық адамы 

Креативті ойлау зерттеулері (Гилфорд, Торренс). Е. Торренс бойынша 

креативтілік көрсеткіштері. Креативтілікті диагностикалау. 

Д.Б.Богоявленская зерттеулеріндегі шығармашылық мәселелері. 

Я.А.Пономарев зерттеулеріндегі шығармашылық. Шетелдік және отандық 

зерттеушілердің арт-терапия саласындағы зерттеулері мен практикасы. Арт-

терапия дамуындағы кросс-мәдени аспектісі. 

 

Тұлға және индивидуалдылық 

В.А. Ганзеннің жүйелік әдісіндегі тұлға мен индивидуалдылықты 

салыстыру. Адамның индивид ретіндегі индивидуалдылығы. 

Индивидуалдылық адамның индивидуалды дамуының интегралы ретінде. 

Тұлға мен индивидуалдылықты диагностикалау, тұлғалық сауалнамалар. 

Проективті әдістер. Қазақстандық авторлар жұмыстарындағы тұлға мен 

индивидуалдылықты зерттеу әдістері. Тұлға мен индивидуалдылықты 

зерттеудегі шетел және отандық теориялар.  

 

Академиялық және эмоционалды интеллект 

Шетел және отандық әдебиеттегі академиялық және эмоционалды 

интеллект түсініктері. Академиялық, әлеуметтік және эмоционалдық 

интеллект түсініктерінің даму тарихы.  Эмоционалды интеллектіні қабілет 

ретінде (Дж.Майер и П. Саловэй, Д.В. Люсин) және тұлға еркшелігі  (Бар-Он, 

Н.Холл) ретінде қарастыратын теориялар. Академиялық (IQ) және 

эмоционалды (EQ) интеллектіні өлшеу әдістері: Г.Айзенк тестілері, 

Д.Векслер, Дж. Равен, Р. Амтхауэр, Р.Б. Кеттелл; Дж.Майер және П. Саловэй, 

Д.Гоулман, Р.Бар-Он, Д.В.Люсин, Н.Холл және т.б. Эмоционалды 

интеллектінің шетел және отандық авторлар зерттеулері.  

 

Жалпы психологиядағы когнитивті стильдер мәселесі 

Когнитивті стильдер танымдағы табиғи индивидуалды стильдер 

ретінде. Когнитивті стильдер түрлері. Когнитивті стильдер: Г. Виткин және 

Р. Гарднер бойынша алаңтәуелділік-алаңтәуелсіздік пен эквиваленттілік 

диапазон ені. М.А. Холодная жұмыстарындағы когнитивті стильдерді талдау. 

Эксперименталды зерттеулер мен когнитивті стильдерді өлшеу әдістері. 

Білім беру саласындағы когнитивті стильдер. Қарым-қатынастағы конитивті 

стильдер. Бизнес пен басқарудағы когнитивті стильдер: шешім қабылдау 
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стильдері және команданы басқару. 

 

Таным, кәсіби іс-әрекет және өмір 

Отандық психологиядағы таным және іс-әрекет субъектісі 

(С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, 

П.Я.Гальперин). Б.Г.Ананьев және В.А. Ганзен бойынша іс-әрекет субъектісі 

психологиясы. Іс-әрекет субъектісі және индивидуалдылық. Кәсіби іс-

әрекеттің когнитивті даму мен өмір сапасына әсері. Кәсіби іс-әрекет 

психологиясы саласындағы шетел және отандық авторлар зерттеулері.  

 

Тұлғалық және когнитивті даму 

Батыс және отандық әдебиеттегі жалпы және арнайы қабілеттер 

мәселесі. Тұлға дамуындағы когнитивті құрылымдар (Р.Стернберг, Л.М. 

Веккер, М.А. Холодная, В.Н. Дружинин, Н.И. Чуприкова, Т.А. Ратанова және 

т.б.). А.Бандураның әлеуметтік когнитивті теориясы. Отандық және шетел 

психологиясындағы когнитивті және тұлғалық даму зерттеулері. 

 

Таным мен құндылықтар 
Қазіргі таным психологиясындағы құндылықтар мәселесі. Классикалық 

когнитивті психология эксперименталды психология саласы ретінде, 

психиканы ақпарат өңдеу ретінде зерттеу. Когнитивті психология 

дамуындағы динамика. Когнитивті психология және «әлемнің ішкі бейнесі» 

(R.Schank). Құндылықтар мен мотивация қалыптасуындағы танымның рөлі. 

Ішкі мотивация теориясы (Чиксентмихайи). Өзін-өзі қадағалау мен 

мотивацияның әлеуметтік-когнитивті теориялары. Қазақстандық авторлар 

жұмысындағы құндылықтар мен таным мәселелері. 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтік таным  

2. Психологиядағы микс-әдістер  

3. Л.М.Веккердің ақпараттық әдісі 

4. В.А. Ганзеннің жүйелік әдісі 

5. Кәсіби іс-әрекеттегі түйсік пен қабылдау   

6. Ес пен түсіну 

7. Сана. 

8. Түсіну және тұлғаның эмоциоанлды типі  

9. Шығармашылық таным  

10. Тұлға мен индивидуалдылықты салыстырмалы талдау 

11. Кәсіби іс-әрекеттегі эмоционалды интеллект  

12. Когнитивті стилдер  

13. Сөйлеу дамуы: салыстырмалы талдау 

14. Тұлға және таным  
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15. В. Кинч зерттеулері 

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. «Адам қарқынды өзгерістер жағдайында: плюсі мен минустары» 

тақырыбына баяндама  жасау. 

2. Жүйелік әдісті қолдана отырып, бір психологиялық проблемаға 

талдау жүргізу. 

3. Ақпараттық әдістің сызбасы. 

4. Сана мәселесіне қатысты заманауи шетел және отандық 

теорияларына салыстырмалы талдау жасау. 

5. Түйсік пен қабылдау процесстеріне соңғы 5 жылдықта жүргізілген 

эксперименталды зерттеулер. 

6. Алан Бэдделидің зерттеулері. 

7. Тұлғаның когнитивті дамуы мәселелері. 

8. Қазіргі түсіну психологиясын талдау. 

9. Шығармашылық тұлғаның негізгі сипаттары.  

10. Шетел және отандық зерттеушілер жұмыстарындағы тұлға мен 

индивидуалдылықты салыстырмалы талдау. 

11. Эмоционалды интеллект және түсіну. 

12. Когнитивті стильдер классификациясы және оларды өлшеу 

әдістері. 

13. «Таным және өмір сапасы» тақырыбына эссе жазу. 

14. Адамның өміріндегі түрлі кезеңдеріндегі когнитивті дамуы. 

15. Адамның құндылықтары мен құндылықты бағдарын зерттеудің 

заманауи әдістері. 

 

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

8. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология.- М.: 

Тривола, 2007.– 336 с. 

9. Eysenck M.W.Simply Psychology. -Psychology Press, 2013. -438 p. 

10. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания.-СПб:Питер,2001.-288с. 

11. Ким А.М.Современная психология понимания.-Алматы, 2013.-271с. 

12. Чиксентмихайи М. Поток: Психология оптимального переживания. 

– М.: Альпина Нон-фикшн , 2013 г. – 464 с. 

 

Қосымша:  

13. Kintsch W. Comprehension: A new paradigm for Cognition.-L. 1998. 

14. Goleman D.Emotional intelligence.2006. 

15. Ким А.М., Хон Н.., Ахметова Д.Б., Джаркешев К.И. 

Эмоциональный интеллект в работе тренера и преподавателя 
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физвоспитания.-Алматы: КазНУ, 2015.-145 с. 

16. Холодная М.А. Когнитивные стили.-СПб.: Питер, 2004.-384 с. 

17. Комкова Е.И.Современные исследования когнитивно-личностного 

развития на разных этапах онтогенеза.-Психология. Журнал Высшей школы 

экономики, 2011.- Т. 8.- No 3.- С. 139–146. 

18. Росс Ли, Ричард Нисбетт. Человек и ситуация// 

http://nkozlov.ru/library/psychology/d4402/ 

19. Chen X.Exploring the implications of social changefor human 

development //International Journal of Psychology, 2015,Vol.50, p. 56-59. 
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APOP 7201 – АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

(научное и педагогическое направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор: 

Ким А.М. – доктор психологических наук, профессор кафедры общей и 

прикладной психологии КазНУ им.аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Ахтаева Н.С. – доктор психологических наук, профессор кафедры общей и 

прикладной психологии Казахского национального университета имени аль-

Фараби 

Перленбетов М.А. – доктор психологических наук, профессор кафедры 

педагогики, психологии и социальных дисциплин академии «Кайнар» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Актуальные проблемы общей психологии: сравнительный анализ 

отечественных и зарубежных исследований» относится к числу основных, 

базовых дисциплин психологической науки и предназначен для научно-

педагогического направления обучения. Он отражает теоретический и 

практический анализ актуальных проблем общей психологии в 

исследованиях отечественных и зарубежных авторов.  Фактический материал 

и теоретические выводы, полученные по дисциплине «Актуальные проблемы 

общей психологии: сравнительный анализ отечественных и зарубежных 

исследований» имеют важное значение для решения многих научно-

практических задач (выбор методологии исследования, отбор адекватных 

методов исследования, организация и планирование самостоятельной работы 

и др.). 

Данный курс дает необходимые базовые знания для дальнейшего овладения 

такими дисциплинами как «Системный подход в психологии здоровья», 

«Познавательное изменение и физиологические процессы». 

Компетенции (результаты обучения): 

При освоении курса «Актуальные проблемы общей психологии: 

сравнительный анализ отечественных и зарубежных исследований» 

докторанты должны знать: 

- системный подход  как основу для анализа общепсихологических 

теорий при проведении сопоставления теорий зарубежных и отечественных 

авторов; 

- современные психологические теории; 
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- истоки проблемы непонимания зарубежных теорий; 

- основные зарубежные и отечественные теории общей психологии. 

должны уметь: 

- находить и анализировать  первоисточники; 

- анализировать ошибки и проблемы в понимании психологических 

теорий; 

- проводить сравнительный анализ зарубежных и отечественных 

психологических теорий; 

- подбирать теорию, адекватную цели и задачам исследования; 

- проводить системный анализ и обобщение; 

- работать в команде. 

должны овладеть навыками: 

- актуализации и интеграции знаний из различных областей 

психологии; 

- оценки результатов теоретических исследований; 

- анализа основных теорий и концепций общей психологии; 

- определении преимуществ и недостатков теоретических подходов 

зарубежных и отечественных исследователей; 

- применении знания общепсихологических теорий для планирования 

исследования; 

- понимании собственных проблем посредством анализа 

психологических теорий; 

- выражении собственной точки зрения и понимании точек зрения 

других людей. 

Пререквизиты: «Психология личности» 

Постреквизиты: «Системный подход в психологии здоровья», 

«Познавательное изменение и физиологические процессы», «Теоретико-

методологические основы психологии». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

 Системный подход и познание 

1 Психология личности в условиях социальных изменений 

2 Системный подход и микс-методы в психологии 

3 Информация и познание 

4 Проблема исследования сознания в общей психологии 

5 Ощущение и восприятие в современной психологии 

6 Зарубежные и отечественные теории памяти  
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 Познание и личность 

7 Личность и познание 

8 Современная психология понимания 

9 Творческая личность 

10 Личность и индивидуальность 

11 Академический и эмоциональный интеллект 

12 Проблема когнитивных стилей в общей психологии  

13 Познание, профессиональная деятельность и жизнь 

14 Когнитивное и личностное развитие 

15 Ценности и познание 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
Дисциплина «Актуальные проблемы общей психологии: 

сравнительный анализ отечественных и зарубежных исследований» 

направлена на сравнительный анализ современных зарубежных и 

отечественных общепсихологических теорий с применением системного 

подхода. 

Цель дисциплины: сформировать системное представление о 

человеке как объекте психологической науки, мотивацию на применение 

системного подхода при проведении психологического исследования. 

Задачи дисциплины:  
- дать знания о методологии психологического исследования в 

историческом аспекте; 

- сформировать мотивацию на применение системного подхода при 

проведении психологического исследования.  

Объекты изучения дисциплины: учебные и научные тексты в виде 

статей, диссертаций, материалов конференций, видеоматериалов. 

Методы  изучения дисциплины: лекционный, дискуссия, кейс-стади, 

презентация самостоятельно подготовленного доклада. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук состоит в ее 

обязательном и базовом характере по отношению ко всем другим, более 

частным и более прикладным дисциплинам, изучаемым далее.   

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ПОЗНАНИЕ 

 

Психология личности в условиях социальных изменений 

Социальные изменения в современном обществе. Экономические и 

политические факторы социальных изменений. Ментальные репрезентации 

(когнитивное и эмоциональное отражение) социальных изменений в 

индивидуальном сознании. Современные технологии (телевидение, фейсбук 

и др.) и их влияние на вербальные и невербальные формы представления 

информации. Этика использования результатов психологических 

исследований и понятие социальной справедливости. Общественные 

организации «Психологи за социальную ответственность». Стратегические 

изменения в системе высшего образования, глобализация, новые технологии 

и смена парадигм.  

 

Системный подход и микс-методы в психологии 

 Системный подход В.В.Ганзена как методология психологии. 

Описание человека как индивида, личности, субъекта деятельности и 

индивидуальности. Понятие системного базиса: время; пространство; 

энергия; информация. Объяснительный и эвристический потенциал 

системного подхода. Системное исследование феномена понимания в общей 

психологии. Системная карта направлений исследования в политической 

психологии. Системная классификация психических состояний человека. 

Сопоставление системного подхода и других методологических подходов в 

отечественной психологии. Сопоставление системного подхода и 

бихевиористического представления о человеке. Системность антиномий 

Уотсона. Системная организация психологического исследования в 

современной зарубежной психологии. Идея системного объединения 

количественных и качественных эмпирических методов (Brewer, Hunter, 

Fielding, Bryman, Creswell, Plano V. Clark). Смешанные методы исследования 

(микс-методы). Популярность микс-методов в психологии, менеджменте, 

социологии, образовании. Типы исследований, основанных на микс-методах. 

Сопоставление системного подхода и микс-методов. 

 

Информация и познание 
Информация как общенаучное понятие. Информационный подход как 

методология общепсихологического исследования. Л.М.Веккер и его 

фундаментальный труд «Психика и реальность. Единая теория психических 

процессов».  Специфика психических явлений. Эмпирические 

характеристики ощущений и перцептивного образа. Пространственно-

временная структура мышления и организация мыслительных процессов. 

Мышление как интегратор интеллекта. Сопоставление информационного 

подхода Л.М.Веккера и информационной парадигмы классической 

когнитивной психологии. 
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Проблема исследования сознания в общей психологии 

Сознание как высший уровень психического отражения и 

саморегуляции, присущий человеку. Соотношение понятий: сознание, 

внимание, память. Соотношение понятий: внимание, ощущение, восприятие. 

Соотношение понятий: память, мышление, речь. Функциональная 

психология сознания (У.Джеймс, В.К. Шабельников, П.Я. Гальперин). 

Структурная психология сознания (В. Вундт, Э. Б. Титченер, В.А. Ганзен, 

М.А. Холодная). Концепция многомерного сознания В.Ф. Петренко. 

Сопоставление зарубежных и отечественных исследований сознания. 

 

Ощущение и восприятие в современной психологии 

Информационная теория Л.М. Веккера. Пространственно-временная 

характеристика ощущений и восприятия. Грань между ощущением и 

восприятием. Психофизика и проблема порога. Законы психофизики 

(Вебера-Фехнера, Стивенса, Ю.М. Забродина). Теория ощущений Б.Г. 

Ананьева. Осязание как генетически первичное ощущение, его 

компенсационные возможности. Роль ощущений и прошлого опыта в 

процессе восприятия. Исследования П.К. Анохина и Н.А. Бернштейна. 

Механизм восприятия в эмпирической психологии Вундта. Фазы построения 

образа восприятия (Б.Ф. Ломов). Вклад гештальтпсихологии в теорию 

восприятия. Экологический подход Гибсона.  Сопоставление отечественных 

и зарубежных исследований. 

 

Зарубежные и отечественные теории памяти 

Определение, функции и физиологические механизмы памяти. 

Мнемическая деятельность. Рефлекторная теория И.П. Павлова. Характер 

подкреплений по П.К. Анохину. Зависимость памяти от характера 

деятельности по П.П. Блонскому. Ассоциативная теория Г. Эббингауза. 

Кривая забывания Эббингауза. Ретроактивное и проактивное торможение. 

Теория У. Джеймса. Вклад гештальтпсихологии, бихевиоризма и 

психоанализа в теорию памяти. Теория когнитивных карт Толмена. 

Эксперименты Э. Толмена: скрытое (латентное) научение и 

пространственная ориентация. Теория реконструкции Лофтус. Проблемы 

памяти в культурно-исторической теории Л.С. Выготского. Память как 

совокупность процессов приема, трансформации и хранения информации. 

Модель Аткинсона-Шифрина. Модель рабочей памяти Алана Бэддли (Alan 

Baddeley). Процессы памяти: запоминание, сохранение, забывание, 

воспроизведение. Объем памяти. Эффект Б.В.Зейгарник. Вклад А.Н. 

Леонтьева, А.А. Смирнова и П.И. Зинченко в психологию памяти. Память и 

деятельность. Исследование непроизвольного запоминания В.П. Зинченко. 

Сравнительный анализ отечественных и зарубежных теорий памяти. 

 

ЛИЧНОСТЬ И ПОЗНАНИЕ 
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Личность и познание 

Тип личности и стиль познания. Связь когнитивно-стилевых и 

личностных механизмов познания (М.А. Холодная). Влияние личностного 

фактора на продуктивность познания (Дж. Брунер, С.Л. Рубинштейн). 

Индивидуальные различия в познании, стили и стратегии познания, 

классификация когнитивных стилей. Личностный подход к восприятию – 

реконструкция образа окружающей действительности. Понятие 

перцептивных стилей. Р. Стернберг о стилях мышления.  

 

Современная психология понимания 

Понимание как объект междисциплинарного изучения. Исторически 

сложившиеся виды понимания. Проблема понимания в теории познания. 

Понимание в научном исследовании и коммуникации. Компьютерное 

моделирование процесса понимания. Предпосылки постановки проблемы 

понимания-узнавания и понимания-объединения. Понимание как 

познавательное (С.Л. Рубинштейн). Основные понятия системно-

структурного подхода к исследованию понимания. Содержательный и 

процессуальный аспекты понимания. Стратегии понимания связного текста 

по В.Кинчу. Операционально-стилевая модель процесса понимания. 

Понимание как макроструктурирование информации. Сопоставление 

отечественных и зарубежных теорий понимания. 

 

Творческая личность 

Исследования креативного мышления (Гилфорд, Торренс). Показатели 

креативности по Е. Торренсу. Диагностика креативности. Проблема 

творчества в исследованиях Д.Б.Богоявленской. Творчество в исследованиях 

Я.А.Пономарева. Исследования и практика в области арт-терапии 

отечественных и зарубежных исследователей. Кросс-культурный аспект в 

развитии арт-терапии.  

 

Личность и индивидуальность 
Сопоставление личности и индивидуальности в системном подходе 

В.В.Ганзена. Индивидуальность человека как индивида. Индивидуальность 

как интеграл индивидуального развития человека. Диагностика личности и 

индивидуальности, личностные опросники. Проективные методы. 

Использование методик исследования личности и индивидуальности в 

работах казахстанских авторов.  

Зарубежные и отечественные теории исследования личности и 

индивидуальности. 

 

Академический и эмоциональный интеллект 

Понятие академического и эмоционального интеллекта в западной и 

отечественной литературе. История развития понятий: умственный, 
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социальный, эмоциональный интеллект. Модели эмоционального интеллекта 

как способности (Дж.Майер и П. Саловэй, Д.В. Люсин) и как свойства 

личности (Бар-Он, Н.Холл). Основные методы измерения умственного (IQ) и 

эмоционального (EQ) интеллекта:  тесты Айзенка, Д. Векслера, Дж. Равена, 

Р. Амтхауэра, Р. Б. Кеттелла; Дж.Майера и П. Саловэй, Д.Гоулмана, Р.Бар-

Она, Д.В.Люсина, Н.Холла и др. Исследования эмоционального интеллекта 

зарубежных и отечественных авторов. 

 

Проблема когнитивных стилей в общей психологии 

Когнитивные стили как естественные индивидуальные различия в 

познании. Разновидности когнитивных стилей. Когнитивные стили: 

полезависимость-поленезависимость и ширина диапазона эквивалентности 

по Г. Виткину и Р. Гарднеру. Анализ когнитивных стилей в работах 

М.А.Холодной. Экспериментальные исследования и методы измерения 

когнитивных стилей. Когнитивные стили в образовании. Когнитивные стили 

в общении. Когнитивные стили в бизнесе и управлении: стили принятия 

решения и руководство командой. 

 

Познание, профессиональная деятельность и жизнь 

Психология познания и деятельности субъекта в отечественной 

психологии (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, 

П.Я. Гальперин). Психология субъекта деятельности по Б.Г. Ананьеву и В.А. 

Ганзену. Субъект деятельности и индивидуальность. Влияние 

профессиональной деятельности на когнитивное развитие и качество жизни. 

Исследования зарубежных и отечественных авторов в области психологии 

профессиональной деятельности. 

 

Когнитивное и личностное развитие 

Проблема общих и специальных способностей в западной и 

отечественной литературе. Когнитивные структуры в развитии личности 

(Р.Стернберг, Л.М. Веккер, М.А. Холодная, В.Н. Дружинин, Н.И. Чуприкова, 

Т.А. Ратанова и др.). Социально-когнитивная теория личности А. Бандуры. 

Исследования когнитивного и личностного развития в отечественной  и 

зарубежной психологии.   

 

Ценности и познание 
Проблема ценностей в современной психологии познания. 

Классическая когнитивная психология как отрасль экспериментальной 

психологии, исследование психики как переработки информации. Динамика 

развития когнитивной психологии. Когнитивная психология и «внутреннее 

представление» мира (R. Schank). Роль познания в формировании ценностей 

и мотивации. Теории внутренней мотивации (Чиксентмихайи). Социально-

когнитивные теории саморегуляции и мотивации. Исследования проблемы 

ценностей и познания в работах казахстанских авторов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525D0%25252525A2%25252525D0%25252525B5%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582_%25252525D0%2525252592%25252525D0%25252525B5%25252525D0%25252525BA%25252525D1%2525252581%25252525D0%25252525BB%25252525D0%25252525B5%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525D0%25252525A2%25252525D0%25252525B5%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582_%25252525D0%25252525A0%25252525D0%25252525B0%25252525D0%25252525B2%25252525D0%25252525B5%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525D0%25252525A2%25252525D0%25252525B5%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582_%25252525D0%2525252590%25252525D0%25252525BC%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252585%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252583%25252525D1%252525258D%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525D0%252525259A%25252525D0%25252525B5%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252582%25252525D0%25252525B5%25252525D0%25252525BB,_%25252525D0%25252525A0%25252525D1%252525258D%25252525D0%25252525B9%25252525D0%25252525BC%25252525D0%25252525BE%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525B4_%25252525D0%2525252591%25252525D0%25252525B5%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B4
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ДОКТОРАНТА 

 

1. Социальное познание  

2. Микс-методы в психологии 

3. Информационный подход Л.М.Веккера 

4. Системный подход В.А. Ганзена 

5. Ощущение и восприятие в профессиональной деятельности  

6. Память и понимание 

7. Сознание 

8. Понимание и эмоциональный тип личности 

9. Творческое познание 

10. Сравнительный анализ личности и индивидуальности 

11. Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности 

12. Когнитивные стили  

13. Развитие речи: сравнительный анализ 

14. Личность и познание  

15. Исследование понимания в работах В.Кинча  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТА 

 

1. Доклад на тему «Человек в условиях постоянных изменений: 

плюсы и минусы». 

2. Анализ одной психологической проблемы с применением 

системного подхода. 

3. Схема информационного подхода. 

4. Сравнительный анализ современных западных и отечественных 

подходов к проблеме сознания.  

5. Экспериментальные исследования ощущения и восприятия за 

последние 5 лет. 

6. Исследования Алана Дэвида Бэддели  

7. Проблема когнитивного развития личности. 

8. Анализ современной теории понимания. 

9. Основные характеристики творческой личности. 

10. Сравнительный анализ личности и индивидуальности в работах 

зарубежных и отечественных исследователей. 

11. Эмоциональный интеллект и понимание. 

12. Основная классификация когнитивных стилей и способы их 

измерения. 

13. Эссе на тему «Познание и качество жизни». 

14. Когнитивное развитие на разных этапах жизни человека. 
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15. Современные методы диагностики ценностей и ценностных 

ориентаций человека. 
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31. Chen X.Exploring the implications of social change for human 
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APOP 7201 – АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ 

ПСИХОЛОГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(профильное направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор: 

Ким А.М. – доктор психологических наук, профессор кафедры общей 

и прикладной психологии КазНУ им.аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Ахтаева Н.С. – доктор психологических наук, профессор кафедры 

общей и прикладной психологии Казахского национального университета 

имени аль-Фараби 

Перленбетов М.А. – доктор психологических наук, профессор 

кафедры педагогики, психологии и социальных дисциплин академии 

«Кайнар» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Актуальные проблемы общей психологии: сравнительный 

анализ отечественных и зарубежных исследований» относится к числу 

основных, базовых дисциплин психологической науки и предназначен для 

профильного направления обучения. Он отражает теоретический и 

практический анализ актуальных проблем общей психологии в 

исследованиях отечественных и зарубежных авторов.  Фактический материал 

и теоретические выводы, полученные по дисциплине «Актуальные проблемы 

общей психологии: сравнительный анализ отечественных и зарубежных 

исследований» имеют важное значение для решения многих научно-

практических задач (выбор методологии исследования, отбор адекватных 

методов исследования, организация и планирование самостоятельной работы 

и др.). 

Данный курс дает необходимые базовые знания для дальнейшего 

овладения такими дисциплинами как «Системный подход в психологии 

здоровья», «Познавательное изменение и физиологические процессы». 

Компетенции (результаты обучения): 

При освоении курса «Актуальные проблемы общей психологии: 

сравнительный анализ отечественных и зарубежных исследований» 

докторантам необходимо знать: 

- системный подход  как основу для анализа общепсихологических 

теорий при проведении сопоставления теорий зарубежных и отечественных 

авторов; 
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- современные психологические теории; 

- истоки проблемы непонимания зарубежных теорий; 

- основные зарубежные и отечественные теории общей психологии. 

они должны уметь: 

- находить и анализировать  первоисточники; 

- анализировать ошибки и проблемы в понимании психологических 

теорий; 

- проводить сравнительный анализ зарубежных и отечественных 

психологических теорий; 

- подбирать теорию, адекватную цели и задачам исследования; 

- проводить системный анализ и обобщение; 

- работать в команде. 

овладеть навыками:  

- актуализации и интеграции знаний из различных областей 

психологии; 

- оценки результатов теоретических исследований; 

- анализа основных теорий и концепций общей психологии; 

- определении преимуществ и недостатков теоретических подходов 

зарубежных и отечественных исследователей; 

- применении знания общепсихологических теорий для планирования 

исследования; 

- понимании собственных проблем посредством анализа 

психологических теорий; 

- выражении собственной точки зрения и понимании точек зрения 

других людей. 

Пререквизиты: «Психология личности» 

Постреквизиты: «Системный подход в психологии здоровья», 

«Познавательное изменение и физиологические процессы», «Теоретико-

методологические основы психологии». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

 Системный подход и познание 

1 Психология личности в условиях социальных изменений 

2 Системный подход и микс-методы в психологии 

3 Информация и познание 

4 Проблема исследования сознания в общей психологии 

5 Ощущение и восприятие в современной психологии 
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6 Зарубежные и отечественные теории памяти  

 Познание и личность 

7 Личность и познание 

8 Современная психология понимания 

9 Творческая личность 

10 Личность и индивидуальность 

11 Академический и эмоциональный интеллект 

12 Проблема когнитивных стилей в общей психологии  

13 Познание, профессиональная деятельность и жизнь 

14 Когнитивное и личностное развитие 

15 Ценности и познание 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Дисциплина «Актуальные проблемы общей психологии: 

сравнительный анализ отечественных и зарубежных исследований» 

направлена на сравнительный анализ современных зарубежных и 

отечественных общепсихологических теорий с применением системного 

подхода. 

Цель дисциплины:  сформировать системное представление о 

человеке как объекте психологической науки, мотивацию на применение 

системного подхода при проведении психологического исследования. 

Задачи дисциплины:  
- дать знания о методологии психологического исследования в 

историческом и сравнительном аспектах;   

- сформировать мотивацию на применение системного подхода при 

проведении психологического исследования.  

Объекты изучения дисциплины: учебные и научные тексты в виде 

статей, диссертаций, материалов конференций, видеоматериалов. 

Методы  изучения дисциплины: лекционный, дискуссия, кейс-стади, 

презентация самостоятельно подготовленного доклада. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук состоит в ее 

обязательном и базовом характере по отношению ко всем другим, более 

частным и более прикладным дисциплинам, изучаемым далее.   
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ПОЗНАНИЕ 

 

Психология личности в условиях социальных изменений 

Социальные изменения в современном обществе. Экономические и 

политические факторы социальных изменений. Ментальные репрезентации 

(когнитивное и эмоциональное отражение) социальных изменений в 

индивидуальном сознании. Современные технологии (телевидение, фейсбук 

и др.) и их влияние на вербальные и невербальные формы представления 

информации. Этика использования результатов психологических 

исследований и понятие социальной справедливости. Общественные 

организации «Психологи за социальную ответственность». Стратегические 

изменения в системе высшего образования, глобализация, новые технологии 

и смена парадигм.  

 

Системный подход и микс-методы в психологии 

 Системный подход В.В.Ганзена как методология психологии. 

Описание человека как индивида, личности, субъекта деятельности и 

индивидуальности. Понятие системного базиса: время; пространство; 

энергия; информация. Объяснительный и эвристический потенциал 

системного подхода. Системное исследование феномена понимания в общей 

психологии. Системная карта направлений исследования в политической 

психологии. Системная классификация психических состояний человека. 

Сопоставление системного подхода и других методологических подходов в 

отечественной психологии. Сопоставление системного подхода и 

бихевиористического представления о человеке. Системность антиномий 

Уотсона. Системная организация психологического исследования в 

современной зарубежной психологии. Идея системного объединения 

количественных и качественных эмпирических методов (Brewer, Hunter, 

Fielding, Bryman, Creswell, Plano V. Clark). Смешанные методы исследования 

(микс-методы). Популярность микс-методов в психологии, менеджменте, 

социологии, образовании. Типы исследований, основанных на микс-методах. 

Сопоставление системного подхода и микс-методов. 

 

Информация и познание 
Информация как общенаучное понятие. Информационный подход как 

методология общепсихологического исследования. Л.М.Веккер и его 

фундаментальный труд «Психика и реальность. Единая теория психических 

процессов».  Специфика психических явлений. Эмпирические 

характеристики ощущений и перцептивного образа. Пространственно-

временная структура мышления и организация мыслительных процессов. 

Мышление как интегратор интеллекта. Сопоставление информационного 
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подхода Л.М.Веккера и информационной парадигмы классической 

когнитивной психологии. 

 

Проблема исследования сознания в общей психологии 

Сознание как высший уровень психического отражения и 

саморегуляции, присущий человеку. Соотношение понятий: сознание, 

внимание, память. Соотношение понятий: внимание, ощущение, восприятие. 

Соотношение понятий: память, мышление, речь. Функциональная 

психология сознания (У. Джеймс, В.К. Шабельников, П.Я. Гальперин). 

Структурная психология сознания (В. Вундт, Э.Б. Титченер, В.А. Ганзен, 

М.А. Холодная). Концепция многомерного сознания В.Ф.Петренко. 

Сопоставление зарубежных и отечественных исследований сознания. 

 

Ощущение и восприятие в современной психологии 

Информационная теория Л.М. Веккера. Пространственно-временная 

характеристика ощущений и восприятия. Грань между ощущением и 

восприятием. Психофизика и проблема порога. Законы психофизики 

(Вебера-Фехнера, Стивенса, Ю.М. Забродина). Теория ощущений 

Б.Г.Ананьева. Осязание как генетически первичное ощущение, его 

компенсационные возможности. Роль ощущений и прошлого опыта в 

процессе восприятия. Исследования П.К.Анохина и Н.А.Бернштейна. 

Механизм восприятия в эмпирической психологии Вундта. Фазы построения 

образа восприятия (Б.Ф. Ломов). Вклад гештальтпсихологии в теорию 

восприятия. Экологический подход Гибсона.  Сопоставление отечественных 

и зарубежных исследований. 

 

Зарубежные и отечественные теории памяти 

Определение, функции и физиологические механизмы памяти. 

Мнемическая деятельность. Рефлекторная теория И.П. Павлова. Характер 

подкреплений по П.К. Анохину. Зависимость памяти от характера 

деятельности по П.П. Блонскому. Ассоциативная теория Г. Эббингауза. 

Кривая забывания Эббингауза. Ретроактивное и проактивное торможение. 

Теория У. Джеймса. Вклад гештальтпсихологии, бихевиоризма и 

психоанализа в теорию памяти. Теория когнитивных карт Толмена. 

Эксперименты Э. Толмена: скрытое (латентное) научение и 

пространственная ориентация. Теория реконструкции Лофтус. Проблемы 

памяти в культурно-исторической теории Л.С. Выготского. Память как 

совокупность процессов приема, трансформации и хранения информации. 

Модель Аткинсона-Шифрина. Модель рабочей памяти Алана Бэддли (Alan 

Baddeley). Процессы памяти: запоминание, сохранение, забывание, 

воспроизведение. Объем памяти. Эффект Б.В.Зейгарник. Вклад А.Н. 

Леонтьева, А.А. Смирнова и П.И. Зинченко в психологию памяти. Память и 

деятельность. Исследование непроизвольного запоминания В.П. Зинченко. 

Сравнительный анализ отечественных и зарубежных теорий памяти. 
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ЛИЧНОСТЬ И ПОЗНАНИЕ 

 

Личность и познание 

Тип личности и стиль познания. Связь когнитивно-стилевых и 

личностных механизмов познания (М.А.Холодная). Влияние личностного 

фактора на продуктивность познания (Дж.Брунер, С. Л. Рубинштейн). 

Индивидуальные различия в познании, стили и стратегии познания, 

классификация когнитивных стилей. Личностный подход к восприятию – 

реконструкция образа окружающей действительности. Понятие 

перцептивных стилей. Р.Стернберг о стилях мышления.  

 

Современная психология понимания 

Понимание как объект междисциплинарного изучения. Исторически 

сложившиеся виды понимания. Проблема понимания в теории познания. 

Понимание в научном исследовании и коммуникации. Компьютерное 

моделирование процесса понимания. Предпосылки постановки проблемы 

понимания-узнавания и понимания-объединения. Понимание как 

познавательное отношение (С.Л. Рубинштейн). Основные понятия системно-

структурного подхода к исследованию понимания. Содержательный и 

процессуальный аспекты понимания. Стратегии понимания связного текста 

по В.Кинчу. Операционально-стилевая модель процесса понимания. 

Понимание как макроструктурирование информации. Сопоставление 

отечественных и зарубежных теорий понимания. 

 

Творческая личность 

Исследования креативного мышления (Гилфорд, Торренс). Показатели 

креативности по Е. Торренсу. Диагностика креативности. Проблема 

творчества в исследованиях Д.Б.Богоявленской. Творчество в исследованиях 

Я.А.Пономарева. Исследования и практика в области арт-терапии 

отечественных и зарубежных исследователей. Кросс-культурный аспект в 

развитии арт-терапии. 

 

Личность и индивидуальность 

Сопоставление личности и индивидуальности в системном подходе 

В.В.Ганзена. Индивидуальность человека как индивида. Индивидуальность 

как интеграл индивидуального развития человека. Диагностика личности и 

индивидуальности, личностные опросники. Проективные методы. 

Использование методик исследования личности и индивидуальности в 

работах казахстанских авторов.  

Зарубежные и отечественные теории исследования личности и 

индивидуальности. 

 

Академический и эмоциональный интеллект 

Понятие академического и эмоционального интеллекта в западной и 
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отечественной литературе. История развития понятий: умственный, 

социальный, эмоциональный интеллект. Модели эмоционального интеллекта 

как способности (Дж.Майер и П. Саловэй, Д.В. Люсин) и как свойства 

личности (Бар-Он, Н.Холл). Основные методы измерения умственного (IQ) и 

эмоционального (EQ) интеллекта:  тесты Айзенка, Д. Векслера, Дж. Равена, 

Р. Амтхауэра, Р. Б. Кеттелла; Дж.Майера и П. Саловэй, Д.Гоулмана, Р.Бар-

Она, Д.В.Люсина, Н.Холла и др. Исследования эмоционального интеллекта 

зарубежных и отечественных авторов. 

 

Проблема когнитивных стилей в общей психологии 

Когнитивные стили как естественные индивидуальные различия в 

познании. Разновидности когнитивных стилей. Когнитивные стили: 

полезависимость-поленезависимость и ширина диапазона эквивалентности 

по Г. Виткину и Р. Гарднеру. Анализ когнитивных стилей в работах 

М.А.Холодной. Экспериментальные исследования и методы измерения 

когнитивных стилей. Когнитивные стили в образовании. Когнитивные стили 

в бизнесе и управлении: стили принятия решения и руководство командой. 

 

Познание, профессиональная деятельность и жизнь 

Психология познания и деятельности субъекта в отечественной 

психологии (С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, 

П.Я.Гальперин). Психология субъекта деятельности по Б.Г.Ананьеву и В.А. 

Ганзену. Субъект деятельности и индивидуальность. Влияние 

профессиональной деятельности на когнитивное развитие и качество жизни. 

Исследования зарубежных и отечественных авторов в области психологии 

профессиональной деятельности. 

 

Когнитивное и личностное развитие 

Проблема общих и специальных способностей в западной и 

отечественной литературе. Когнитивные структуры в развитии личности 

(Р.Стернберг, Л.М.Веккер, М.А.Холодная, В.Н.Дружинин, Н.И.Чуприкова, 

Т.А.Ратанова и др.). Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры. 

Исследования когнитивного и личностного развития в отечественной  и 

зарубежной психологии.   

 

Ценности и познание 
Проблема ценностей в современной психологии познания. 

Классическая когнитивная психология как отрасль экспериментальной 

психологии, исследование психики как переработки информации. Динамика 

в развитии когнитивной психологии. Когнитивная психология и «внутреннее 

представление» мира (R.Schank). Роль познания в формировании ценностей и 

мотивации. Теории внутренней мотивации (Чиксентмихайи). Социально-

когнитивные теории саморегуляции и мотивации. Исследование проблемы 

ценностей и познания в работах казахстанских авторов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525D0%25252525A2%25252525D0%25252525B5%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582_%25252525D0%2525252592%25252525D0%25252525B5%25252525D0%25252525BA%25252525D1%2525252581%25252525D0%25252525BB%25252525D0%25252525B5%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525D0%25252525A2%25252525D0%25252525B5%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582_%25252525D0%25252525A0%25252525D0%25252525B0%25252525D0%25252525B2%25252525D0%25252525B5%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525D0%25252525A2%25252525D0%25252525B5%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582_%25252525D0%2525252590%25252525D0%25252525BC%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252585%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252583%25252525D1%252525258D%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525D0%252525259A%25252525D0%25252525B5%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252582%25252525D0%25252525B5%25252525D0%25252525BB,_%25252525D0%25252525A0%25252525D1%252525258D%25252525D0%25252525B9%25252525D0%25252525BC%25252525D0%25252525BE%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525B4_%25252525D0%2525252591%25252525D0%25252525B5%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B4
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ДОКТОРАНТА 

 

1. Социальное познание  

2. Микс-методы в психологии 

3. Информационный подход Л.М.Веккера 

4. Системный подход В.А.Ганзена 

5. Ощущение и восприятие в профессиональной деятельности  

6. Память и понимание 

7. Сознание 

8. Понимание и эмоциональный тип личности 

9. Творческое познание 

10. Сравнительный анализ личности и индивидуальности 

11. Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности 

12. Когнитивные стили  

13. Развитие речи: сравнительный анализ 

14. Личность и познание  

15. Исследование понимания в работах В.Кинча  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТА 

 

1. Доклад на тему «Человек в условиях постоянных изменений: 

плюсы и минусы». 

2. Анализ одной психологической проблемы с применением 

системного подхода. 

3. Схема информационного подхода. 

4. Сравнительный анализ современных западных и отечественных 

подходов к проблеме сознания.  

5. Экспериментальные исследования ощущения и восприятия за 

последние 5 лет. 

6. Исследования Алана Бэддели. 

7. Проблема когнитивного развития личности. 

8. Анализ современной теории понимания. 

9. Основные характеристики творческой личности. 

10. Сравнительный анализ личности и индивидуальности в работах 

зарубежных и отечественных исследователей. 

11. Эмоциональный интеллект и понимание. 

12. Основная классификация когнитивных стилей и способы их 

измерения. 

13. Эссе на тему «Познание и качество жизни». 

14. Когнитивное развитие на разных этапах жизни человека. 

15. Современные методы диагностики ценностей и ценностных 



38 

 

ориентаций человека. 
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