
0 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
 

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

 

«5В050300 – ПСИХОЛОГИЯ» мамандығы бойынша 

 

ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

 

*  *  * 

 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

по специальности «5В050300 – ПСИХОЛОГИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2017 



1 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
 

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

«5В050300 – ПСИХОЛОГИЯ» мамандығы бойынша 

 

ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

По специальности «5В050300 – ПСИХОЛОГИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2017 



2 

 

1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 

ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министірінің 2017 жылғы 12 маусымдағы №270 бұйрығы негізінде 

бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 

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. 

 

РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом МОН РК от 12 июня 2017 года 

№270. 

 

2.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 

образования от 30 июня 2016 года. 

Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

  

Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, 

шеберлік пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін 

жоғары деңгейде атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс 

артып келеді. Мұндай сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  

себепші болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 

мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын  талап етіп қана қоймай, 

таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік 

қасиеттерін (азаматтық, мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, 

еңбекқорлық, коммуникативтілік, төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) 

қалыптастыру мен дамытуды мақсат етеді. Сондай-ақ алған тілдік білімін 

(іскерлік кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда және т.б.) 

ұтымды пайдалана алу дағдысын да көздейді.  

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі 

үшін үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік 

меңгеруге, әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге 

қызығушылығы артады. Бұл өз кезегінде қазіргі студенттің кәсіби қазақ 

тіліне деген сұранысының артуына ықпалын тигізіп, тілдік тұлғаның сөздік 

қорын, кәсіби лексикасын дамытуға жол ашады 

Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 

деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру 

бағдарламасындағы оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 

Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 

 пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім 

салаларынан:  психология, экономика, ақпараттану, химия, физика, биология, 

география, математика, және т.б. хабар береді); 
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 сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің 

түрлі аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты 

меңгеру, екінші жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін (тыңдалым, 

оқылым, жазылым, айтылым ) жетілдіру қажеттілігі; 

 сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім 

саласынан ақпарат алу құралы ретінде). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, 

көзқарасын кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби 

білімін дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың 

дағдысын қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол 

арқылы тілдік түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, 

салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіреді.     

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін 

тигізетінін, жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің 

жолдарын көрсетеді.    

Пәнді оқытудың міндеттері:  
«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 

деңгейлері игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік 

біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде 

коммуникация құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды 

көздейді. Болашақ маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына 

байланысты арнаулы тілдік білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі 

кәсіби міндеттерді атқару барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі 

артады, осылайша кәсіби тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 

бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 

«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет:  түрлі дереккөздерден алынған, ақпараттармен 

жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу 

мақсатында немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау 

түрлерін логикалық тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын 

меңгеру, дәлелдер келтіру, пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымда жұмыс істей алу 

қабілеті, ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай 

білуге қабілеттілік. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы бағыты мен 

қазіргі жағдайын, Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті 

меңгеруге қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, 

қазақ тіл бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен 

мәдениетімен байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді 
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құрастырғанда берілген коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі 

білімдерді қолдана алу қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп 

тиімді меңгеруге дайындық. 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 

негізгі міндеттер бойынша анықталады:  

 лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 

лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 

тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды 

жетілдіру; 

 прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы 

мәтіндер негізіндегі сұқпаттық және монологтік айтылымдарды 

қалыптастыру шеберлігі, жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік 

стратегияны өңдеу шеберлігі (белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); 

 когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, 

ойын тапсырмалары, мәтіндер бойынша: мәтінді біріздендіру дағдысы 

(мазмұнның мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша 

ақпараттарды айыра білу); мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, 

түсіндіру, жинақтау) дағдысы; мәтіннің мазмұнын өзгерту (толықтыру, қайта 

құру, қажетті мазмұнды таңдау); 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 

шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 

дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 

ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 

Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты 

талдау, саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент білуі керек : 

1. Өз мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын 

терминологияны білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін 

ұтымды қолдана алуы;  

2. Кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі «маманданған» сөздерді 

(ұйғару, мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, 

қорытынды) логикалық жүйемен құра білуі;  

3. Мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби мақсатта 

сипаттай, қорыта білуі; 

4. Мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық 

құрылымдық негізін құра білу.  

5. Маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 

қалыптастыра білуі керек. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ 

төмендегідей жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік 

қалыптастыруы қажет:  

 Негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу 

бірлігі көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық 

минимум) шеберлігі;  
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 өз мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын білу 

және оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 

 мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі 

түрде жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 өз мамандығы, елтанымдық, жалпы өз саласына қатысты 

тақырып аясында,  диалог пен монолог құрап пікір сайыстарға қатыса алу 

дағдысы; 

 құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 

байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет көрсету, 

тезис, хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

 түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу;  

 қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты 

аутентикалық ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу 

және т.б білік пен шеберлікті қалыптастыру. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№                                Тақырыптың атауы 

 

1  Кәсіби лексика. Терминдік норма Кәсіби қазақ тілі үшін 

психолингвистиканың  маңыздылығы 

2 Кәсіби тілдің термин жүйесі. Психология бойынша терминжасам 

3. Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың психология саласында  

қолданысы  

4 Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Психология 

бойынша кәсіби саладағы іскери хат-хабар  

5 Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Психологтың диалогты   және 

монологты сөйлеуді пайдалануы 

Психологияда - сөйлеудің күрделі функционалдық жүйе ретінде 

талдануы 

6. Психолог маманның  мәтінді – ауызша қарым-қатынас құзыретінің 

негізін қолдануы  және жоспар құру 

7. Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. Хабарлау.  

Тілді меңгерудің әр түрлі теориялары. Тіл және когнитивті даму. 

8 Психологтың практикалық іс-әрекетінде баяндау. Баяндаудың 

құрылымы және ерекшеліктері 

9. Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация.  

 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 
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Пәннің мақсаты – студенттердің құзыреттілік деңгейін  көтеріп, қазақ 

тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз білімін жетілдіру 

мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды таңдаған 

саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық 

құрылымдарды дұрыс қолдана білуге дайындау.  

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 

қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 

анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік 

мақсаттар пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр 

студенттері ғылыми ортаға байланысты жаңа тілдік дағды мен білімін 

жетілдіре отырып, терең әрі сапалы тілдік білімін қалыптастырады.  

Пәннің міндеті бірқатар коммуникативтік және танымдық 

(когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге асырылады. Атап 

айтқанда: 

 кәсіби мазмұндағы орта көлемді мәтіндерді, нұсқаулықтарды, 

анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  

 Аударма, кәсіби бағыттағы сөздіктерді пайдалана білуге үйрету; 

 кәсіби аяда жиі қолданылатын белсенді (актив) сөздер мен сөз 

тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен терминдердің мән-

мағынасын  еркін түсіну;  

 Әртүрлі стильде жазылған мәтін, өз мамандықтарына сәйкес 

еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу 

дағдысын қалыптастыру; 

 кәсіби аяда ауызша  монолог, диалог түрінде (хабарлама, 

таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) әңгіме 

құру, сұхбат жүргізу;   

 кәсіби аяда жазба жұмыстарын (эссе, аннотация, түйіндеме, 

жоспар, тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, аударма, аннотация, 

реферат және т.б.) орындау; 

 кәсіби аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу (этикет) үлгілерін  

қолдану және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық 

міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы түсіне білуге дағдыландыру;  

 Өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, 

ғылыми мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

 Сонымен қатар, кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша тіл 

үйренушіні қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге 

және ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, қорытынды 

жасай білу сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге  

дағдыландыру.        

Білім беру технологиясы 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу  барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық  әдіс-тәсілдері  

басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, тіл 

үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. маңызды 
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факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі, жеке-бағдарлы 

оқыту әдісі, сыни ойлау әдісі, жобалық оқыту әдісі, ақпараттық әдіс, түсіндіру 

әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын әдісі сияқты т.б. әдіс 

түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Кәсіби лексика. Терминдік норма.  

Кәсіби қазақ тілі үшін психолингвистиканың  маңыздылығы  
Кәсіби лексика – табысты жұмыс істеу кепілі. Белгілі бір мамандық, 

тақырып саласында әңгімелесу, пікірлесу. Терминдік норма. Оған тән белгілер. 

Термин қолдануға қойылатын нормативті талаптар  
Оқу сабақтарының негізгі түрлері дәрістер, практикалық сабақтар, ұсынылған әдебиеттер мен 

дәріс материалдарымен студенттердің жүйелі шығармашылық жұмыстары, сондай -ақ, мысалы, 

презентация, кейс-стади, эссе жазу, пікірсайыс, дөңгелек үстелдер және т.б. сияқты қазіргі білім беру 

технологияларының әр алуан әдістерін тиімді қолдануда терминдік нормаларды пайдалану.     

 

Кәсіби тілдің терминжүйесі. Психология бойынша терминжасам. 
Кәсіби салаға қатысты терминжасам. Оның негізгі шарттары. Жасалу 

жолдары. Кәсіби тіл сапасы. Ғылыми тіл лексикасы. Ғылыми тілдің 

лексикалық құрылымы: терминология, жалқы, жалпы мәндес сөздер және 

т.б. Терминді қолданудағы даулы мәселелер. Мәтіндегі латын және грек 

элементтері. Халықаралық қолданыстағы терминдердің аударылу 

мәселесі. Тіл қызметінің жалпы сипаттамасы. Ғылыми тіл ерекшеліктері. 

Кәсіби тілдің терминжүйесі материалдарды меңгеруді қалыптастыру 

негіздері. Оның кәсіби қазақ тілінде айтылатын базалық категориялық-

түсінік аппараты. Қазақ тіліндегі кәсіби терминология. 

Арнайы кәсіби бағыттағы материал және оны берілген кәсіби 

жағдаяттарда пайдалану. Қазақ тілінде мамандық бойынша терминжасам 

мазмұнына сипаттама. 

 

Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы. Кәсіби 

тілдегі грамматикалық(морфологиялық, синтаксистік) нормадан ауытқу. 

Кәсіби қазақ тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы жалпы 

психология, тұлға психологиясы, этнопсихология және өзге де мамандық 

пәндерімен байланысы. Кәсіби қазақ  тілін трансформациялау және 

дифференцациялау. 

 

Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. 

Психология бойынша кәсіби саладағы іскери хат-хабар. Кәсіби 

саладағы іскери хат-хабар. Кәсіби мәтіннің морфологиялық құрылымы: 

атаулық сипаты, етістіктердің қолданылу ерекшеліктері. Грамматикалық-

стильдік ерекшеліктері. Іскери хат-хабардағы тілдік құрылымдар. Іскери 

хат-хабарда жиі кездесетін сөз орамдарының қызметі мен мағынасы  
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Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас.  Психологтың диалогты 

және монологты сөйлеуді пайдалануы. Психологияда - сөйлеудің күрделі 

функционалдық жүйе ретінде талдануы 
Кәсіби саладағы диалогтік қатынастар. Қарым-қатынас 

жасаушылардың тіл табыса алу/алмауы. Диалог – сөздің коммуникативтік 

сапасын айқындаудағы негізгі құрал. Монологтің оқырманға арналуы.  

 

Психолог маманның мәтінді – ауызша қарым-қатынас 

құзыретінің негізін қолдануы  және жоспар құру  
Мәтіннің негізгі белгілері. Күрделі синтаксистік тұтастық мәтіннің 

негізгі құрамдас бөлігі. Мәтін сөздерін байланыстыру әдістері: 

жалғаспалы және параллель байланыс. Мәтін арқылы автордың 

ұстанымын анықтау.  

 

Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. 

Хабарлау. Тілді меңгерудің әр түрлі теориялары. Тіл және когнитивті 

даму. 
Сипаттау мен хабарлау тілдің функционалды-мағыналық 

ерекшеліктері ретінде. Тілдік ерекшеліктері, құрылымы. Қатынастың әр 

сатысындағы сипаттау. Қоғамдық байланыстағы хабарлау. Ғылыми 

хабарлау ерекшеліктері.  

 

Психологтың практикалық іс-әрекетінде баяндау. Баяндаудың 

құрылымы және ерекшеліктері  Баяндаудың құрылымы және 

ерекшеліктері.  
Баяндау түрлері: баяндау-түсіндіру, баяндау-дәлелдеу және баяндау-

ойлау. Баяндаудың логикалық құрылымы 

 

Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация 

Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Мамандыққа сәйкес 

тақырыпты анықтау. Тақырып – мәтін негізі. Тақырыптың түрлі 

септіктердегі зат есімдік мәні. Мәтін тақырыбын есімдікпен немесе 

синоним сөздермен алмастыру. Ғылыми тақырыпшалардың мәтін 

мазмұнын ашудағы орны.Сөзді қабылдау мен оны түсінудің өзара 

байланысы.  Сөйлеуді түсіну. Сөйлемді (пропозиция) түсіну. Мәтінді 

түсіну. 

 

СӨЖ түрі 
Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар аясында төмендегідей 

өзіндік жұмыс түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады:    

 Сөздік  

 Эссе  

 Резюме 

 Аннотация 

  Рөлдік ойындар 

 Мақала  

 Жарнама  

 Пресс релиз  
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 Жоспар 

 Тезис 

 Реферат  

 Сөзжұмбақ 

 Аударма жұмысы 

 Сұрақ-жауап  

 Тест тапсырмалары 

 Сканворд 

 Іскери ойындар 

    

 Анықтамалық  

 Нұсқаулық  

 Шолу  

 Сұхбат 

 Сауалнама  

 Бейнебаян  

 Таныстырылым  

 Комментарий  

 Синквейн және т.б.   

 

Студенттердің өзіндік жұмыстары 

 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысы 

алған білімдерін тереңдету мен кеңейту, оны практикалық тұрғыда қолдану 

мақсатын көздейді: 

 болашақ психолог маманның жеке шығармашылық қасиеттерін 

қалыптастырады; 

 өзін-өзі дамыту, өз бетінше білім қорын жинау дағдысын 

жетілдіреді;  

 мәселені тұжырымдай алу, оның шешу жолдарын талдау, тиімді 

нәтиже шығару, оның дұрыстығын дәлелдеу дағдысын қалыптастырады. 

 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАР 
 

1. Тіл және оның негізгі ерекшеліктері. Әлем тілдері. Тілдің 

түрлері: ауызша, жазбаша, монологикалық, диалогикалық, активті, ішкі және 

сыртқы.  

2. Өзіндік монолог құру (ауызша, жазбаша). Мамандыққа сәйкес 

сипаттау, хабарлау мәтіндерін даярлау.  

3. Ауызша баяндама, тақырыпқа байланысты эссе жазу: «Менің 

саламның ғылыми тілі», «Көрнекті ғалымдар - ... », «Ғылым саласындағы 

жетістіктер», «Сала тілінің өзіндік ерекшеліктері», «20-21 ғасырлардағы сала 

терминдердің дамуы мен қалыптасуы».  

4. Мамандық тақырыбына сәйкес белгілі-бір тақырыпқа 

құрылымдық-мағыналық талдау жасау.  

5. Ғылыми салада дәйексөз келтіру. Дәйексөздерді рәсімдеу 

ережелері. 

6. Ғылыми мәтіннің құрылымдық ерекшелігі. Тақырыптың мәнін 

ашуға арналған жоспар.  Мәтіннің қысқаша мәнін ашуға арналған жоспар. 

Конспект жасау. Дәрісті конспектілеу – шығармашылық үдеріс. 
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7. Мамандыққа сәйкес мәтінге түйіндеме жасау. 

8. Мамандыққа сәйкес тақырыпқа реферат жасау: рефератты 

презентациялау, таңдалған тақырыпты рефераттау-сипаттау.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1.С.М. Иманқұлова. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы:     

Қазақ  университеті,  2014.  –  218  б. 

2.А.Ж. Жұмағұлова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: Қазақ  

университеті,  2011.  – 227  б. 

3.А.О. Тымболова.  Кәсіби экономика тілі: оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ  университеті, 2009. – 160 бет 

4.Б.А. Омарова. Кәсіби қазақ тілі (тарих мамандығына арналған). 

Алматы: Қазақ  университеті, 2011. –  153  б. 

5.А.Т. Аширова. Кәсіби қазақ тілі (география факультетіне арналған). 

Алматы: Қазақ  университеті, 2011. –  140  б. 

6.Б. Ақбұзауова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, Қазақ  

университеті,  2011.  – 177  б. 

7.Г.Т. Тұрсынова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, 2011 

8.Т.Х. Сматаев, Т.Д. Айтказина. Кәсіби қазақ тілі : оқу құралы 

(биология, экология, география, туризм мамандықтарының студенттеріне 

арналған) – Павлодар: Кереку, 2012. –102 б. 

9.А.К. Ақжанова, К.Б. Утегенова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. Астана, 

2010. –128 б 

10. А.А. Сейтбекова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы («Заңтану» 

мамандығына арналған ) – Алматы, 2015. –164 б.  

11. Х. Ш. Қожабаева. Кәсіби қазақ тілі.: оқу құралы (автомобильді 

жөндеу және оған қызмет көрсету мамандығына арналған) – Алматы, 2010. –

304 б. 

12.Ұ. Шүленбаева, Г. Тұрсынова, Ә. Мұсаева. Кәсіби қазақ тілі: 

оқулық. (тау-кен саласындағы мамандықтар үшін) – Алматы: Қазақ  

университеті, 2008. –302 б.  

13. Н.Қ. Мұхамадиева. Кәсіби қазақ тілі. І оқу кітабы, ІІ оқу кітабы. –

Алматы, 2013., және т.б. 

 

 

Қосымша: 

1.С.Р. Тоқсанбай, Г.С. Тоқсанбай, А.С. Тоқсанбаев. Іскер адамдарға 

арналған орысша-қазақша тілашар. – Алматы, 2007. – 160 б.  

2.Б. Белғара, Б. Жүнісбеков, Ұ. Қаюпова, Г. Жүсіпова. Банк саласы (есеп 

айырысу, төлемдер жасау) қызметкерлеріне арн. орысша-қазақша тілашар. – 

Астана, 2010. – 254 б. 

3.Б. Белғара, Б. Жүнісбеков, Г. Жүсіпова, А. Салықбаева. Кәсіпкерлік, 
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іскерлік қарым-қатынас салалары қызметкерлеріне арн. тілашар. – Астана, 2010. 

– 266 б. 

4.Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – 

Алматы, 2014. Т: 1-30. 

 

 Интернет - ресурстар: 

 terminkom.kz. 

 tilalemi.kz.   

 emle.kz.  

 atau.kz  

 www.sozdik.kz 

 www. soylem.kz 

 til.gov.kz 

 anatili.kz 

 

http://www.sozdik.kz/
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KBShT 2202  – КӘСІБИ БАҒЫТТАЛҒАН ШЕТ ТІЛІ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Мәдиева Г.Б. – филология ғылымдарының докторы, профессор, жалпы 

тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасының меңгерушісі 

Таева Р.М. – филология ғылымдарының кандидаты,  шетел 

филологиясы және аударма теориясы кафедрасының профессор м.а. 

Исмайлова Н.А. – PhD докторы, жалпы тіл білімі және еуропа тілдері 

кафедрасының доцент м.а. 

Камзанова А.Т. – PhD докторы, доцент м.а. 

Жолдасова М.К.  – PhD докторы, доцент м.а. 

 

Пікір жазғандар: 

Окушева Г.Т. – филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің  шет тіл кафедрасының доценті 

Сарыбаева М.Ш. – филология ғылымдарының кандидаты Абылай хан 

атындағы Қазақстан Халықаралық және әлем тілдері университетінің доценті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Кәсіби шет тілі бойынша тілдік дайындық инновациялық үлгідегі 

қазіргі заманғы ЖОО түлегінің кәсіби бағдарланған білім бағдарламасының 

ажырамас компоненті болып табылады. Шет тілін білу – халықаралық 

ынтымақтастықты жүзеге асырудың және ғылыми-зерттеу университетінің 

даму принциптерімен сәйкес академиялық мобильділік аясындағы 

біліктілікті арттырудың ең негізгі шарттарының бірі. Кәсіби-бағытталған шет 

тілі студенттердің кәсіби білімдерін қолдануда және тілді жан-жақты игеруде 

кәсіпке бағытталған материалды қолдану мен іріктеу арқылы көрініс табады. 

Пәнді оқыту барысында басқа тілде қарым-қатынас жасаудың базалық 

біліктілігін ары қарай жетілдірумен қатар тілді кәсіби қарым-қатынас 

мақсатында қолдану үшін жүйелі, пәндік және тұлғааралық құзыреттердің 

кәсіби бағдарлы деңгейіне қол жеткізіледі. Кәсіби-бағытталған тіл – жалпы 

білім беретін мектеп бағдарламасында оқытылатын пәндерінің базалық 

ағылшын тілі курсының жалғасы болып табылады. Релеванттық студентті 

оқыту траекториясының жалпы кәсіби және мәдениаралық бағытталуының 

күшеюін, болашақ мамандыққа, туған мәдениеттің семантикалық және 

құндылықты қорын өзге мәдениетпен салыстырудағы феноменге шынайы 

қызығушылықты қалыптастыру болып табылады. Курстың оқу материалын 

таныстыру кезінде қарым-қатынас аясының және оқытылатын 

тақырыптардың мазмұнын анық көрсететін түпнұсқалық мәтіндерді, аудио 

және бейне материалдарды, оқытылатын тіл елінің мемлекеттік 
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құрылымымен және экономикасымен, мәдени-тарихи қауымдастығымен, 

қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерімен, маңызды тарихи оқиғалармен 

байланысты реалийлерді білдіретін тілдік бірліктерді  қолдану 

қарастырылады. Бағдарлама В2-С1 деңгейдегі тіл туралы білімді беруге; 

мәдениаралық қарым-қатынас құзыреттілігін дамытуға; кәсіби ортада тілді 

қолдану дағдасын қалыптастыруға бағытталған. 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнін оқу нәтижесінде студент келесі 

құзыреттерге ие болуы қажет: 

жүйелі құзыреттер:  

білуі тиіс: 

 ауызша және жазбаша кәсіби бағытталған мәтіндердің 

функционалды ерекшеліктерін білу;  

 кәсіби қарым-қатынаста қабылданған құжат жүргізудің 

(бағдарлама аясында) негіздерін практикалық түрде білу;  

 халықаралық кәсіби қарым-қатынас жағдайларындағы 

(бағдарлама аясында) қарым-қатынасының жосықтардың стратегиясы мен 

әдістерін білу;  

пәндік құзыреттер: 

жасай алуы тиіс: 

 кәсіби тақырып аясында ауызша (монолог, диалог) сөздерді 

түсіну;  

 мамандыққа байланысты тақырыптарды талқылауға қатысу;  

 кәсіби тақырыптарға ауызша хабарламаларды өз бетімен 

дайындау, соның ішінде мультимедиялық технологияларды қолданып жасау;  

 кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың типтік жағдайларында түрлі 

таңбалық жүйелерде (мәтін, кесте, график, диаграмма, аудиовизуалды қатар 

және т.б.) қалыптасқан ағылшын тілді деректерден қажетті ақпараттарды алу; 

 қажет болса сөздікті қолданып ана тілінен мамандық бойынша 

мәтіннің негізгі мазмұнын ана тіліне аннотациялау, қысқаша мазмұндау және 

баяндау;  

дағдылану тиіс: 

 кәсіби тақырыптарға хабарламалар, мақалалар, тезистер, 

рефераттар жазу; 

 ауызша және жазбаша пікір айтқанда кәсіби сөйлеуге тән негізгі 

грамматикалық бірліктерді тану және қолдану; 

 ауызша және жазбаша пікір айтқанда терминологиялық 

сипаттағы белсенді және пассив лексикалық минимумды қамтыған өзінің кең 

және тар мамандығының негізгі терминологиясын тану және қолдану; 

 кәсіби қызметте коммуникативті міндеттерді орындауға қажетті 

ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау және ақпараттық дерек көздерін іріктеу; 

 оқу және коммуникативті міндеттерге қойылған жетістікке жету 

тәсілін өз бетінше анықтау. 

Әлеуметтік-мәдени құзыреттер: 
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 меңгерілетін шет ел тілінің мәдениеті тұрғысында іс-әрекет 

нормасына бағытталған сөйленіс әрекетін құрастыра алу қабілеттілігі; 

 қазіргі маманның (іздеу сайттарымен, шетелдік ЖОО-дары мен 

кәсіби қоғамдастықтардың беттерімен, электрондық энциклопедиялармен 

және т.б. шет тіліндегі электрондық пошталармен жұмыс істеу) іскерлік 

қарым-қатынас саласында кәсіби құзыретті қалыптастыратын маңызды құрал 

ретінде ақпараттық технологияларының мүмкіндіктерін мақсатты және 

белсенді қолдануда; 

 жобалық қызметте, оқу және ғылыми-зерттеу жұмысын 

ұйымдастыру мен жүргізуде (конференцияларда баяндама жасау, 

академиялық мобильділік және т.б. бағдарламалар бойынша гранттар мен 

машықтануларға өтініштерді рәсімдеу).  

Пререквизиттер: ЖОО-дағы «Шет тілі (ағылшын тілі)». 

Постреквизиттер: Тіл біліміне кіріспе, Жалпы тіл білімі, 

бакалавриаттың теориялық пәндері 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№

№ 

Тақырыптардың атауы 

 

1 Қарым-қатынастың оқу-кәсіби аясы: кәсіби бағытталған шет тілі 

(ағылшын) «Психология» мамандығына кіріспе. Саланың қазіргі 

жағдайындағы тексттерімен жұмыс жасау. 

2 «Психология» мамандығы аясында қолданылатын метатіл: қазақ 

(орыс) және ағылшын тілдеріндегі сәйкестілігі. Терминжасамның 

халықаралық қоры. Ағылшын тіліндегі терминжасам туралы түсінігі. 

Шет тіліндегі (ағылшын) кәсіби бағытталған термин. 

3 Ағылшын тіліндегі кәсіби бағытталған «Психология» мамандығының 

пәндік аясы. Арнайы мәтіндермен жұмыс.  

4 Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын). Іскерлік қатынас 

хаттары (хаттар, факстар, баяндама жазбалары). Мәлімет, жазба, 

есептеме. 

5 Бизнес-коммуникациядағы шет (ағылшын) тілі: Келіссөздер, кәсіби 

дебаттар, презентациялар, конференциялар. 

6 Мәдениаралық қарым-қатынас: ағылшын тіліндегі «Психология» 

мамандығы бойынша дискурсивті тәжірибе. 

7 Оқу үдерісіндегі академиялық қатынас (ағылшын тіліндегі 

«Психология» мамандығының кәсіби бағытталған пәндер бойынша 

дәрістер және семинарлар)  

8 «Психология» мамандығы бойынша кәсіби құзыреттер: ағылшын 

тіліндегі арнайы мәтіндердің бағдарлануы. Арнайы кәсіби бағытталған 

материалдар және олардың кәсіби қарым-қатынаста ситуациялық 

тапсырмаларда қолдануы (эссе, мақала, тезис, рефераттар жазу) 

9 Мамандыққа бағытталған саладағы көрнекті ғалымдар еңбектері 
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(арнайы ғылыми бағыттағы ғалымдар еңбектерін рефераттау) 

10 «Психология» мамандығына бағытталған пәндердің кәсіби шет 

(ағылшын) тілімен байланысы 

11 Қазіргі әлемдегі шет (ағылшын) тілінің рөлі. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

  

Кіріспе 
«Кәсіби бағытталған шет тілі» – оқытылатын шет (ағылшын) тілі 

форматында филологияның пәндік аясы туралы теориялық білім жиынтығын 

ұсынуда студенттердің құзыретін қалыптастыратын оқу пәні.  

«Кәсіби бағдарланған шет тілінің» нысаны мамандық аясында 

оқылатын шет тілі ағылшын тілінің термині мен түсінігінде білімнің негізгі 

бағыттарын, мәнін сипаттау.  

Кәсіби бағдарланған шет тілі оқу пәнінің пәні кәсіби бағытталған шет 

тілі кәсіби ағылшын тілінің арнайы ғылым ретіндегі метатілі болып 

табылады. 

Тілдік дайындықтың екінші кезеңі студенттерде мәдениаралық 

деңгейде когнитивті және кәсіби құзыретті қалыптастырады, студент 

тұлғасының зияткерлік және эмоциялық дамуын  ынталандырады. Бұл 

кезеңде студенттердің дамуы шешілетін проблемалық мәселе негізінде 

коммуникативті-ойлау қызметіне дайындықты көрсетеді. Жазба сөз 

саласында үйреншікті тіл материалы шегінде бейтарап және ресми сипаттағы 

жазба сөздің өнімді үлгілерін жазу машығы мен іскерлігін қалыптастыру 

қарастырылады.  

Бағдарлама мәтіндік материалдарды тереңірек үйренуге: түсіндіру, 

аудару, мәтінді айту, сондай-ақ студенттердің сөздік қорын молайтуға және 

оқылатын лексикалық бірліктерді талдауға және шет тілін игерудің 

жеткілікті әлеуметтік, жалпы білімдік деңгейін қалыптастыруды талап етуге 

есептелген. Оқытудың бұл кезеңінде сөйлеу қызметінің төрт түрінде 

коммуникативті машық пен шеберлік қалыптасады, ол қоғамдық өмірдің 

түрлі салаларында тұлғарааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас 

құралы ретінде шет тілін жеткілікті дәрежеде еркін қолдануды қамтамасыз 

етеді. 

Шет тілін оқытудың бұл курсы қызметтің төрт түрінде: тыңдау, сөйлеу, 

оқу және жазуда коммуникативті-интермәдени құзырет негізін қамтиды. Бұл 

көлем шеңберінде құзыреттің жалпыеуропалық шкаласы (ОЕК) В2 деңгейі – 

базалық стандарттылық деңгейі меңгеріледі.  

Пәнді оқыту мақсаты: 

Үйренушілерде көпмәдениетті және көптілді орта жағдайында 

әлеуметтік мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, дербес 

қатынас үшін басқа тілді коммуникативті құзырет қалыптастыру бұл 

бағдарламаның стратегиялық мақсаты болып табылады.  

Оның практикалық мақсаты күнделікті және академиялық қарым-
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қатынастағы шынайы жағдайларда, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынастағы 

әдеттегі жағдайда  ағылшын тілін қолдану шеберлігін қалыптастырудан 

тұрады. 

Оқу-танымдық мақсаты ретінде үйренушілердің танымдық 

қызығушылығын ынталандыру, олардың когнитивтік қабілеттерін дамыту, 

танымдық қызметтің стратегиясы мен әдістерін қалыптастыру, ағылшын 

тілінде оқу жұмысының шеберлігі мен машығы ерекшеленеді. 

Бағдарламаның білімдік мақсатын аталған мамандық бакалаврларының 

жалпы мәдениет деңгейін көтеру мен ой-өрісін кеңейту құрайды.  

Тиісінше, курстың міндетіне мыналар кіреді:  

- студенттерді «Психология» бойынша жалпы ғылыми, ғылыми-

көпшілік және арнайы мәтіндердің жалпы мазмұнын түсіну мен талдауға 

үйрету;  

- жалпы ғылыми және арнайы ауызша мәтіндердің жалпы мазмұнын 

қоса алғанда ағылшын тіліндегі ауызекі тілді түсіну машығын қалыптастыру 

мен дамыту, олардан кәсіби қызмет үшін қажет ақпараттар алу мен арнайы 

ауызша мәтіндерді конспектілеуге машықтандыру; 

- жалпы коммуникативті, академиялық және кәсіби талаптарға сай 

жазбаша мәтіндерді құру машықтарын қалыптастыру мен дамыту; 

- пікірталас жүргізу, ақпараттарды ұсыну мен сұрау, 

ережелерді/тезисті және өз көзқарасын дәлелдеуді қоса алғанда жалпы 

коммуникативті және кәсіби міндетті шешу үшін қажет сөйлеу машығын 

дамыту; 

- аталған жалпы коммуникативті және кәсіби міндетті шешу үшін 

студенттерге қажетті грамматиканы білу және лексикалық қорды 

қалыптастыру мен дамыту; 

- тілдік мәселелерді өз бетінше шешу машығын дамыту; 

- үйренетін тілдің бір тілді сөздігін қоса алғанда сөздікпен, 

анықтамалықтармен, мультимедиялық және интернет-ресурстармен жұмыс 

жасау машығын қалыптастыру мен дамыту;  

- күнделікті және кәсіби саладағы көпмәдениетті қарым-қатынас 

жағдайында шет тілін тиімді қолдану мақсатында мәдениетаралық құзыретті 

қалыптастыру мен дамыту. 

Осы міндеттерді ойдағыдай орындау түпкі мақсатқа – кәсіби 

бағдарланған басқа тілді коммуникативті құзыретті қалыптастырудың 

тұрақты жүйесін жасауға алып келеді,  ол үйренушілердің білімін 

жалғастыруда, сондай-ақ еңбек нарығында білім мобильділігін іске асыруда 

бәсекелі басымдықты қамтамасыз етеді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қарым-қатынастың оқу-кәсіби аясы: кәсіби бағытталған шет 

тілінде (ағылшын) «Психология» мамандығына кіріспе. Саланың 

қазіргі жағдайындағы текстермен жұмыс жасау  
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Студенттердің ғылыми-практикалық конференциясы: баяндамалар, 

«Психология» тақырыбына хабарлама жасау. Мамандықтың кәсіби 

саласындағы әртүрлі мәселелерге арналған мақалаларға аннотация және 

баяндама жасау: «білім беру» түсінігі. Адам өміріндегі білімнің рөлі. Білімді 

маман қалыптастырудағы шет тілін (ағылшын) білуі. Қарым-қатынас түсінігі. 

Кәсіби қарым-қатынас – арнайы сала. Адам өміріндегі кәсіби қарым-

қатынастың рөлі мен ұғымы. Кәсіби қарым-қатынас тілі. Кәсіби қарым-

қатынас стилі. Кәсіби қарым-қатынастағы тілді қолданудың ресми және 

бейресми түрлері мен формалары. Кәсіби қарым-қатынастағы шет тілінің 

(ағылшын) рөлі. «Психология» мамандығы бойынша кәсіби пәнді оқытудағы 

шет тілінің (ағылшын) рөлі.  

 

 «Психология» мамандығы аясында қолданылатын метатіл: қазақ 

(орыс) және ағылшын тілдеріндегі сәйкестілігі. 

Метатіл ұғымы. Метатілдің құрылымы. Кәсіби саладағы арнайы 

бағыттардың метатіл корпусы. Ағылшын тілінде «Психология» 

мамандығының термин жүйенің метатілдік негіздері. Мамандықтың жалпы 

термин парадигмаларының түсініктері. Терминология – ұлттық тілдің 

құрамдас бөлігі. Терминология мамандық немесе білім аясындағы арнайы 

теорияларының тілдік моделі. Кәсіби бағытталған шет тіліндегі (ағылшын) 

терминология. Арнайы білім саласындағы  терминжүйенің қалыптасуындаы 

негізгі дереккөздер. Кірмеленген шетел терминдері (латын, грек, ағылшын), 

интернационалдық қор (ағылшын тілі негізіндегі терминжасам). 

Терминологиялық сөздіктер (Бір тілдік және екі тілдік кәсіби сөздіктер. Шет 

тіліндегі (дәстүрлі және on-line) лексикографиялық дереккөздер жұмыс). 

Ағылшын, қазақ/орыс тілдеріндегі кәсіби сөздіктердегі сөзтізбелерді 

салғастыру. Ақпараттық іздеу (шетелдік базалық деректер, Интернет 

ресурстар). 

 

Ағылшын тіліндегі кәсіби бағытталған «Психология» 

мамандығының пәндік аясы. Арнайы мәтіндермен жұмыс. Арнайы 

мәтіндермен жұмыс. Бағытталған ғылым туралы ақпарат. Арнайы 

ғылымның қысқаша тарихы. Ғылыми аймақтың ішкі құрылымы. 

Мамандықтың негізгі қызметтері. Кәсіби аймақ және мәдениет. 

«Психология» мамандығының шет тіліндегі (ағылшын) пәндік аясы. 

Бағытталған мамандық және оның білім жүйесіндегі орны. Бағытталған 

мамандық – кәсіби пәндердің жиынтығы. Арнайы ғылымның әртүрлі 

бөлімдерінің пәні мен нысаны. Арнайы пәндердің негізгі теориялық 

мәселелері. Арнайы ғылымның көрнекті ғалымдары. Мектептер және 

бағыттар. Кәсіби «Психология» ғылымның (бағыт бойынша) қазіргі 

құрылымы.  

 

Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын). Іскерлік қатынас 

хаттар (хаттар, факстар, баяндама жазбалары). Мәлімет, Жазба, 
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Есептеме: құрылымы, клише тіркестер, сөз тіркестер. Ағылшын тіліндегі 

іскери қатынас жазбаларындағы негізгі терминологиялық тілдің шағын 

қабаты. Іскери жазба хаттарындағы алғашқы ұғымдар мен жиілік терминдері 

және олардың ағылшын тіліндегі дефинициялары. 

 

Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын). Келіссөздер, 

кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар. Осы түсініктердің 

айырым белгілері. Келіссөз институты: жүргізудің ережелері, түрлері, 

қызметтері және динамикасы. Кәсіби дебаттар (шешендік өнер) шешендік 

өнердің жоғарғы пилотажы ретінде. Дебат базасы: кәсіби дебаттарға 

арналған дәлел мен кейстер базасы. Кәсіби тақырыптар бойынша 

презентация дайындау. Белгіленген тақырыпта конференция өткізу. 

Конференцияға шағын баяндама дайындау. Кәсіби сөйленіс құрылымы.    

 

Мәдениаралық қарым-қатынас: ағылшын тілінде «Психология» 

мамандығы бойынша дискурсивті тәжірибе. 

Кәсіби ортада мәдениаралық қарым-қатынасты дамыту бойынша 

тренинг. Әртүрлі мәдениеттер кездесетін ситуацияларды ұтылуы. Тіл – 

мәдениарлық қатынас ретінде. Қазіргі әлемдегі шетел тілінің рөлі. Тіл және 

мәдениаралық қарым-қатынас. Ағылшын тіліндегі мәдениаралық қарым-

қатынастағы тілдік көрінісінің таптаурын формасы. Мәдениаралық қарым-

қатынастың түрлері. Аударма және мәдениаралық қарым-қатынас. 

Тұлғааралық қарым-қатынас. Өзге мәдениет өкілдерінің қарым-

қатынасындағы негізгі мәдениаралық ерекшеліктермен танысу.  

 

Оқу үдерісіндегі академиялық қатынас (ағылшын тіліндегі 

«Психология» мамандығының кәсіби бағытталған пәндер бойынша 

дәрістер мен семинарлар) 

Академиялық қарым-қатынастың параметрлері мен ерекшелігі 

спецификасы. Академиялық қарым-қатынастың және сөйленіс әрекетінің 

ұлттық-мәдени спецификасы.  Академиялық оқу қарым-қатынасы (дәрістер 

мен семинарлар). Академиялық оқу қарым-қатынасындағы (ағылшын 

тілінде) сөйлеу мәдениеті. Академиялық оқу (ағылшын тілінде ақпараттың 

негізінде бағытталған пәндердің мәтіндер типологиясы). Академиялық 

қарым-қатынастың ауызша формасы (презентация, ғылыми хабарлама, 

баяндама, талқылау, пікірталас). Шет тіліндегі сабақтарды ұйымдастырудың 

дәрістік формасы. Тақырыптың негізгі түсініктерін ашу; шет тілінде нақты 

тәжірибелік мысалдар мен теориялық материалдарды үйлестіру. Шет 

тіліндегі семинар сабақтары оқу үдерісіндегі ұйымдастырудағы негізгі 

формасы ретінде.  

 

«Психология» мамандығы бойынша кәсіби құзыреттер: ағылшын 

тіліндегі арнайы мәтіндердің бағдарлануы. Академиялық хаттар (эссе, 

реферат, аннотация, тезис, мақала, баяндама, курстық, дипломдық жұмыстар, 
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диссертация). Арнайы кәсіби-бағытталған материал және оның кәсіби 

қатынастағы тапсырылған жағдайларда қолданылуы: құрылымы, композиция 

(эссе, мақала, тезис, рефераттар жазу). 

  

Мамандыққа бағытталған саладағы көрнекті ғалымдар еңбектері 

«Психология» мамандық саласындағы қазіргі әлемдегі негізгі ғылыми 

парадигмалары. Көрнекті ғалымдар еңбектеріндегі кәсіби саладағы жалпы 

және жиі қойылатын сұрақтар. Қазіргі қазақстандық ғылыми білімнің 

өкілдері. Кәсіби сала бағытындағы отандық және шетелдік негізгі үрдістер. 

Кәсіби мектептер мен концепциялар. Мамандық пәндерінің оқу-әдістемелік 

көмекші құралдары бойынша мамандық саласындағы танымал ғалымдар 

еңбектерінен мәтіндер алу (шет тілінде (ағылшын) оқу, аударма және түсінік 

айту). 

 

«Психология» мамандығына бағытталған пәндердің кәсіби шет 

(ағылшын) тілімен байланысы. 

Осы құрылымға енетін «Психология» мамандығына бағытталған 

пәндердің кәсіби ағылшын тілімен байланысы мамандық құрылымдары мен 

пән ерекшеліктері. Кәсіби шет тілінің (ағылшын) бакалавриаттың негізгі 

пәндерімен байланысы: «Психология» мамандығына кіріспе» және т.б. 

Арнайы кәсіби-бағытталған материалдар және олардың тапсырылған 

жағдайларда, яғни кәсіби қарым-қатынаста қолданылуы. Кәсіби құзыреттер: 

шет тіліндегі (ағылшын) арнайы мәтіндерге бағыттау. Кәсіби-бағытталған 

ағылшын тілінде мамандық бойынша оқу, тыңдалым, мәтіндерге түсінік 

беру. Мамандыққа арналған мәселелерді шет тілінде конспектілеу, баяндама 

жасау.  

  
Қазіргі әлемдегі шет (ағылшын) тілінің рөлі. Ағылшын тілі – дүние 

жүзіне ең кең таралған тіл. Қазіргі заман  ағылшын  тілін талап етуде. 

Ағылшын тілі - халықаралық тіл. Ағылшын тілі – БҰҰ-ның алты тілінің бірі. 

Ағылшын тілі қоғамдық құбылыстың бір формасы. Елбасы «Қазақстан – 

2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Қазақстан халқына Жолдауында «Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс 

жасауымыз керек деген тұжырымдар. «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. «Психология» мамандығы бойынша «Кәсіби-бағытталған шет тілі» 

курсының маңызы және міндеттері. 

2. Таңдаған «Психология» мамандығы – ғылыми сала. 

3. Ағылшын және қазақ/орыс тілдеріндегі лингвистикалық және 

әдебиеттану ғылымдары сөздіктерінің сөзтізбелерін салыстыру. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0
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4. «Психология» мамандығы саласындағы негізгі ғылыми мектептер 

мен жаңа жетістіктері. 

5. Психологиядағы терминжасаудың халықаралық қоры. Тіл және 

қоғам. 

6. Іскери қатынас жазбалары. Іскери құжаттар мәтіндерінің 

ерекшеліктері 

7. Оқулық мәтіндерінің жазбаша композициялары мен құрылымдары 

(эссе, реферат, мақала). 

8. Тіл – мәдениет Тіл – мәдениаралық қарым-қатынастың құралы. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

(ағылшын тілінде баяндау ) 

 

1. Сөйлеу мәдениеті. «Психология» мамандығына қатысты тілдің 

функционалды стильдері (ғылыми стиль). 

2. Тілдің функционалды стильдері (ресми/бейресми стиль): жалпы 

түсініктер. 

3. Шет тіліндегі сөйлеу әрекетін ұйымдастыру: кіріспе, негізгі бөлім 

және қорытынды 

4.Құжаттық түрлері: хат, эссе 

5. Сөздік түрлері: Электронды сөздіктер 

6. Ақапараттық іздеу (шетелдік мәліметтер базасы, Интернет-

ресурстар) 

7. Сөйлеу мәдениеті. Сөйлеу мәдениетінің мәдени-ұлттық 

ерекшеліктері. 

8. Кәсіби аясында мәдени-аралық қарым-қатынас. 

9. Кәсіби аясында ресми және бейресми стильдердің ерекшеліктері. 

10. Ғылыми метатіл: белгілері, ерекшеліктері. 

11. Ағылшын тілі - халықаралық тіл. 

12. «Үштұғырлы тіл мәдени жобасы». 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

(ағылшын тілінде баяндау ) 

 

1. Бакалавр мамандануымен байланысты филология саласындағы 

қазіргі бағыттар.  

2. Білім беру жүйесіндегі Интернеттің рөлі.  

3. «Психология» курсы бойынша кәсіби бағытталған тақырыпқа 

эссе жазуға өзіндік дайындығы. 

4. Кәсіби бағытталған тақырыпқа реферат жазуға өзіндік 

дайындығы. 
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5. Кәсіби бағытталған тақырыпқа ғылыми мақала жазуға өзіндік 

дайындығы. 

6. Екінші/шет тілін оқыту тиімділігін арттырудың заманауи 

ақпараттық технологиялары.  

7. Қазіргі әлемдегі ағылшын тілінің рөлі. Ағылшың тілі – жаһандық 

тіл (пікірталас). 

8. Тіл және ұлттық сипат.  

9. Қазақстандағы үштілділік мәселелері (дөңгелек үстел).  

10. Оқытылатын тіл елінің белгілі қаламгерлерінің шығармашылығы. 

Реферат 

11. Қазақстанның танымал қаламгерлерінің шығармашылығы (шет 

тілінде). Реферат 

12. Алам және қршаған орта. Эссе 

13. Білім берудің интернационалдануы. Болашақтағы білім беру 

саласы. Эссе 

14. Әлемдегі көптілділікті сақтау мәселелері. Реферат 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Кунанбаева С.С, Кармысова М.К. и др. Концепция развития 

иноязычного образования Республики Казахстан. Алматы, 2010. 

2. Кунанбаева C.C. Теория и практика современного иноязычного 

образования. Алматы, 2010.  

3. Introductory Guide to the Common European Framework of Reference 

(CEFR) for English Language Teachers. Cambridge University Press. - 2013. 

4. Harding К. English for Specific Purposes. Oxford University Press. - 

2009. 

5. Anthony Manning. English for Language and Linguistics. Garnet 

education. – 2008.  

6. Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden. English File. From 

Intermediate to Upper-Intermediate. Third edition. – Oxford University Press. - 

2013. 

7. Фрейдина Е.Л. Основы публичной речи. Learning to Speak in Public : 

учебное пособие для вузов / Е.Л. Фрейдина. – М. : Владос, 2007. – 134 с. 

8. Кристалл Д. «English as a Global Language». – Cambridge, New York, 

Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2003 

9.Harding K. English for Specific Purposes. Oxford University Press, 2009. 

10.Stangor C., Walinga J. Introduction to Psychology - 1st Canadian 

Edition, 2014. 

11.Myers David G. Psychology Ninth Edition. by Worth Publishers, 2010. 

12.The Cambridge Handbook of Personality Psychology. Edited by Ph. J. 

Corr and G. Matthews. CambridgeUniversityPress 2009. 

 

Қосымша: 



23 

 

1. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. С указателями 

языковедческих терминов на французском, немецком, английском и 

итальянском языках. – М: УРСС, 2004. 

2. R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. 

Reading, Writing, and Study Skills. Oxford University Press. - 2009. 

3. Arline Burgmeier, Lawrence J. Zwier, Bruce Rubin, Kent Richmond.  

Inside Reading. The Academic Word List in Context. Pre-Intermediate to 

Advanced. Oxford. - 2009.  

4. Elizabeth Sharman. Across Cultures. Culture, literature, music, language. 

Longman. - 2004 

5. J.Lyons. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge University 

Press. - 1999.  

6. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. Cambridge 

University Press. – 2010. 

7. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk  

8. The Corpus of Contemporary American English (COCA): 

http://www.americancorpus.org  

9.Handbookоf Psychophysiology. Edited by J. T. Cacioppo, L.G. Tassinary 

and Gary G. Berntson. Cambridge University Press 2007.  

10.Cognitive Psychology Sixth Edition. R.J. Sternberg, K. Sternberg. 

Wadsworth, Cengage Learning, 2012. 

 

Ескерту: Жоғары оқу орны пәннің жұмыс бағдарламасының 

әдебиеттер тізімін керекті оқулықтар мен оқу құралдарымен толықтыра 

алады.  

 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.americancorpus.org/
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МК 1203 – МАМАНДЫҚҚА КІРІСПЕ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлары: 

Ташимова Ф.С.– психология ғылымдарының докторы, профессор 

Сейтнұр Жарас – психология ғылымдарының кандидаты, доцент м.а. 

 

Пікір жазғандар: 

Ким А.М. – психология ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің жалпы және қолданбалы психология 

кафедрасының профессоры 

Сангилбаев О.С. – психология ғылымдарының докторы, Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің педагогика және 

психология кафедрасының профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
 «Мамандыққа кіріспе» – «Психология» мамандығы бойынша студенттерді дайындаудағы ең алғашқы 

және аса маңызды пәндердің бірі, өйткені  ол адамның ішкі әлемін үйлесімдіруге бағытталған, оның жемісті 

өзін-өзі жүзеге асыруын қамтамасыз ететін кәсіппен, дербес мамандықтың ерекшеліктерімен таныстырады. 

Осыған байланысты, аталмыш пән «Психология» мамандығының пәні, мақсаттары, міндеттері, принциптері, 

әдістері мен тәсілдерін зерттеуге бағытталған.  

Бұл мамандықтың негізі сонау көне дәуірлерде қаланған. Бастапқыда психолог рөлін сиқыршылар, 

емшілер, хироманттар, көз байлаушылар мен жадыгөйлер, дуагерлер сияқтылар атқарған. Олар иландыру 

мен гипноздың негізін қалаушы әдет-ғұрыптар мен құрал-жабдықтарға бай болды.  

 Діннің дамуына байланысты  психолог рөлін дінге уағыздаушы адамдар атқара бастады. 

Уағызшының қолданатын әдіс-тәсілдері (уағыздар, тәубе мен сыр ашуды басқару, катарсисті ынталандыру, 

топтық дұғалар және т.б.)  адамға әсер етудің психологиялық технологиялары негізін қалады. Психолог 

рөліндегі философ сұхбатты жүргізу мен дамытуға ықпал етті.  

Ғылыми-жаратылыстану пәндерін дамуы ғылыми психологияның пайда 

болуына түрткі болды. Психолог бұл ракурста ғылым әдіснамасына 

бағыттанған зерттеуші және практик ретінде болды.  

Сондай-ақ, бұл мамандық адамның ішкі дүниесімен жұмыс істеуге 

бағытталғандықтан, психолог қызметіндегі этикалық және кәсіби 

принциптердің сақталуы аса маңызды. Психолог мамандығы өмірдің барлық 

дерлік салаларында сұранысқа ие, бұл маманданудың сан алуандығын және 

жұмыстың жаңа технологияларын игеруді айқындайды. Бұл психолог 

тұлғасына ерекше талаптар қояды. 

Курстың мақсаты психолог мамандығымен, адам өмірінің әр түрлі 

салаларындағы осы кәсіп өкілдерінің негізгі міндеттері, мақсаттары, 

әдіснамасы және әдістері, принциптерімен таныстыру.  

Курстың міндеттері: 1. Психолог кәсібінің қыр-сырын және оның 

қалыптасу ерекшелігін ашу. 2. Студенттерді психолог қызметінің негізгі 

кәсіби және этикалық принциптерімен таныстыру; 3. Психологтың іс-әрекет 

пәні мен құрал-жабдықтарға байланысты мамандану ерекшеліктерін ашу; 4. 

Психолог маманының қалыптасу динамикасы мен оның жеке басына 
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қойылатын талаптарды қадағалау; 5. Студенттерді психологиялық қызмет 

көрсету және маркетинг ерекшеліктерімен таныстыру.  

Курсты оқып үйрену нәтижесінде 

Студенттер білуі тиіс: 

• психология мамандығының даму тарихын және психолог кәсібінің 

ерекшелігін; 

• психолог іс-әрекетін ретттейтін негізгі этикалық және кәсіби принциптерді; 

• мамандықтың негізгі  заңдылықтары, құрылымы, әдістері мен 

принциптерін; 

• қоғам өмірінің әр түрлі салаларындағы (еңбек ұйымдары, білім беру, 

денсаулық сақтау, спорт, төтенше жағдайлар және т. б.) психолог іс-

әрекетінің мамандану бағыттарын,  негізгі принциптері және технологиясын 

• психологтың кәсіби және тұлғалық өсу ерекшеліктерін;  

• психологиялық қызметтер маркетингінің ерекшеліктерін.  

Істей алады: 

 алған білімдерін практикалық іс-әрекетте қолдана алады; 

 мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппараттарын пайдалана алады; 

 әр түрлі бағыттарда маманданудағы психолог маманға қойылатын 

талаптарды салыстыру және талдау. 

 мамандану бағыттарын ескере отырып оқытудың жеке траекториясы 

процесін таңдау, жоспарлау, ұйымдастыру. 

Дағдыларды меңгереді: 

 тиісті ғылыми әдебиеттерді іздеп табу және жұмыс істеу; 

 ғылыми-зерттеу және диагностикалық жұмыстарды; 

 кәсіби қалыптасу барысындағы кәсіби қарым-қатынас.  

Пререквизиттер: жоқ. 

Постреквизиттер: «Психологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе»; «Даму 

психологиясы»; «Жануарлардың мінез-құлық эволюциясы»; «Психологияға 

кіріспе»; «Психологиялық өлшеу және деректерді талдауға кіріспе». 

 

ПӘНІНІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

 Мамандыққа кіріспе негіздері 

1.  Психолог іс-әрекетінің ерекшеліктері. «Мамандық», «кәсіп» 

ұғымдарының мәні мен мағынасы. Психолог кәсібінің негізгі 

мақсаттары мен міндеттері 

2.  Психолог кәсібі қалыптасуының тарихи негіздерін талдау 

3.  Психолог іс-әрекетінің этикалық және кәсіби принциптері 

 Өмірдің әртүрлі салаларындағы психолог іс-әрекетінің негізгі 

түрлері мен принциптері 

4.  Психолог кәсібінің мамандану бағыттары және психологияның 

салалары 

5.  Психолог іс-әрекетінің негізгі бағыттары: психодиагностикалық, 
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консультациялық, түзету-дамыту, ағартушылық. Принциптер мен 

технологиялар 

6.  Білім беру саласындағы психолог іс-әрекетінің ерекшеліктері. 

7.  Еңбек ұйымдарында және басқару саласындағы психолог іс-

әрекетінің ерекшеліктері 

8.  Денсаулық сақтау ұйымдарындағы психолог жұмысының ерекшелігі 

9.  Құқық қорғау органдарындағы психолог жұмысының ерекшеліктері 

10.  Бизнес және маркетинг саласындағы психолог жұмысының 

ерекшеліктері 

11.  Психологтың спорт саласындағы іс-әрекетінің ерекшеліктері 

12.  Төтенше жағдайлар кезіндегі көмек көрсету бойынша қызмет 

саласында  психолог іс-әрекетінің ерекшеліктері 

 Психолог тұлғасы және кәсіпқой маманның қалыптасу 

ерекшеліктері. 

13.  Психологтың кәсіби және тұлғалық қасиеттері 

14.  Психологтың кәсіби қалыптасу кезеңдері. 

15.  Психологиялық қызмет көрсету ерекшелігі және маркетинг 

ерекшеліктері 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНДАРЫ 

 

МАМАНДЫҚҚА КІРІСПЕ НЕГІЗДЕРІ  
 

Психолог іс-әрекетінің ерекшеліктері. «Мамандық», «кәсіп» 

ұғымдарының мәні мен мағынасы. Психолог кәсібінің негізгі 

мақсаттары мен міндеттері. 
Мамандық туралы түсінік. Мамандық өлшемдері: мақсаттар, іс-әрекет 

пәні, іс-әрекет құралдары жүйесі, кәсіби қызметтік міндеттері, 

кызметкерлердің құқықтар жүйесі, өндірістік орта. Кәсіп тектес немесе 

мәндес мамандықтар тобы ретінде. Кәсіптің негізгі белгілері: еңбек 

функцияларын орындау; заңды түрде тіркелген лауазым; моральдық және 

материалдық сыйақы; белгілі бір іс-әрекет бойынша білім, білік және 

дағдыларды  иелену; белгілі бір қызметпен айналысатын адамдар 

қоғамдастығы. Психолог іс-әрекетінің ерекшеліктері. Оның психиатр және 

психотерапевт іс-әрекетінен өзгешелігі. Психолог маманның негізгі 

мақсаттары мен міндеттері. Психологтың кәсіби қызметінің үш түрі: 

ғылыми-зерттеу, тәжірибелік (диагностикалық, консультация беру, түзету-

тренигтік) және ағарту жұмыстары. Психолог кәсібі туралы мифтер. 

 

Психолог кәсібінің қалыптасу кезеңдері мен тарихи негіздерін 

талдау. 

Қоғамның тарихи даму кезеңдері психолог кәсібінің қалыптасуының 

алғышарты ретінде. Ғылымға дейінгі психология және жан негізгі зерттеу 

пәні ретінде, сондай-ақ, оккульттық, діни және философиялық ғылымдардың 
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даму түрткісі ретінде. Сиқыршылар, көз байлаушылар, бақсы-балгерлер, 

емшілер және дуагерлер, жадыгөй әйелдер психолог рөлінде. Иландыру 

тәсілдері және гипноз бастамалары. Сиқыршы және емшілер әсер етуінің 

авторитарлық сипаты. Уағыздаушы психолог ретінде. Діни жоралар мен 

рәсiмдер, мифтік емдеу (мифотерапия), топтық жұмыс және консультация 

адамдарға рухани көмек берудің негіз ретінде. Философ психолог ретінде. 

Тең әріптестік, сұхбаттар, хикаялау, зерттеу іс-әрекетінің тәжірибесі. 

Ғылыми психология және психология пәнінің өзгермелілігі психологтың 

- ғылыми зерттеуші, экспериментатор, ағартушы және тәжірибелік психолог 

қалыптасуының негізі ретінде. 

 

Практикалық психолог қызметінің этикалық және кәсіби 

принциптері. 

Адамның іргелі құқықтарын құрметтеу (жеке өмірге, жеке басқа қол 

сұқпаушылық, құпиялылық, автономия мен өзін-өзі айқындау құқықтары). 

Адамның қадір-қасиеті және бірегейлігін құрметтеу және жансақ нанымдар 

(нәсілдік, ұлттық, діни, гендерлік және т.б.) мен проекциялар әсерлерін 

қадағалау. 

Клиенттің игілігі мен саулығына қамқорлық - «зиян тигізбеу» принципі. 

Құзыреттілік - кәсіби іс-әрекеттегі білімдер, дағдылар мен ептіліктерді 

меңгерудің жоғары деңгейі, жаңа психотехнологияларға ашықтық, өз бетімен 

білім алудың тұрақты үдерісі және біліктілікті көтеру. Өзін-өзі мен біліктілік 

деңгейін таныстыруда, қызмет көрсету төлеміндегі адалдық және 

пайымдаулардың негізділігі. Екіжақты қатынастарға тыйым – кәсіптік 

қатынастарды жеке, туыстық, жыныстық ниеттерден ажырату, бөлектеу. 

Күрделі этикалық  дилеммаларды шешу және  оларды шешудегі қадамдық 

процедуралар алгоритмі үшін жауапкершілік. Еліміздің заңнамалық жүйесі, 

кәсіпорынның және кәсіби қызметтің нормативтік-құндылық жүйесіне 

бағдарлану арақатынасына кірігу этикалық диллеммаларды жеңудің негізі 

ретінде. 

 

ӨМІРДІҢ ӘРТҮРЛІ САЛАЛАРЫНДАҒЫ ПСИХОЛОГ ІС-

ӘРЕКЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ МЕН ПРИНЦИПТЕРІ 

Психология салалары және психолог кәсібі мамандануының негізгі 

бағыттары. 

Психология салалары және мамандандыру бағыттары. Кәсіби іс-

әрекеттің пәніне байланысты мамандандыру түрлері. Білім беру жүйесіндегі 

психолог іс-әрекетінің ерекшеліктері: ғылыми психолог, психолог-зерттеуші, 

практикалық психолог. Еңбек мекемелеріндегі психолог іс-әрекетінің 

ерекшеліктері: инженерлік психолог, авиациялық іс-әрекеттегі психолог, 

ғарыш, көлік және коммуникация саласындағы психолог, бизнес-психолог, 

әскери психолог және т.б. Денсаулық сақтау жүйесіндегі психолог - 

медициналық психолог (клиникалық психолог) және оның іс-әрекетінің 

ерекшеліктері. Экономика және бизнес саласындағы психолог. Спорт 
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саласындағы психолог - спорттық психолог. Заң және құқық қорғау 

салаларындағы психолог. Төтенше жағдайлар кезіндегі көмек көрсету 

бойынша қызмет саласында  психолог. Әр түрлі салалардағы психологтың 

біліктілік сипаттамалары. 

 

Психолог іс-әрекетінің негізгі бағыттары: психодиагностикалық, 

консультациялық, түзету-дамыту, ағартушылық. Принциптер мен 

технологиялар. 

Психологтың психодиагностикалық іс-әрекеті. Психодиагностика 

кезеңдері: деректерді жинау, мәліметтерді өңдеу және түсіндіру. Деңгейлер: 

эмпирикалық (симптоматикалық) бірінші деңгей; екінші деңгей - 

этиологиялық; үшінші деңгей - типологиялық диагностика деңгейі. 

Диагностика әдістері мен құралдарына қойылатын талаптар (валидтілік, 

шүбәсіз дұрыстығы, сенімділігі). 

Психологиялық кеңес беру – әр түрлі тұлғалық мәселелерді шешуге 

бағытталған арнайы ұйымдастырылған әңгімелесу ретінде. Кеңес берудің 

типтері, принциптері мен кезеңдері. 

Психотерапиялық әсер ету – адам проблемаларын шешудің  

психологиялық тактикасы мен стратегиясы кешені. Психология 

бағыттарымен тығыз байланысы. Кәсіби маманның қалыптасу кезеңдері: 

жеке-дара тәжірибе, супервизиялық практика, супервизордың қадағалауымен 

жеке психотерапиялық тәжірибе.  

Түзету-дамыту іс-әрекеті – ауытқуларды жою мен қабілеттерді дамытуға 

бағытталған тактика мен стратегиялар. Түзету жұмыстарының принциптері, 

түрлері және кезеңдері. Психологтың психопрофилактикалық, ағартушылық 

жұмысы. Он-лайн кеңес беру. 

 

Білім беру саласындағы психолог іс-әрекетінің ерекшеліктері. 

Жоғары білім жүйесіндегі психолог. Ғылыми психологтың іс-әрекеті –  

психикалық іс-әрекеттердің қызмет ету фактілер мен заңдылықтарын 

анықтау. Зерттеуші психолог - білім беру жүйесінің проблемаларын зерттеу 

және әдістемелік ұсынымдар әзірлеу. 

Қолданбалы психолог – психология ғылымдарының жетістіктерін 

психодиагностика, психопрофилактика, консультация беру, 

психотерапиялық және түзету жұмыстары арқылы іске асыру. 

Мектеп психологының қызметі: оқушылардың тұлғалық ерекшеліктерін 

диагностикалау және оқушылардың әлеуеттік мүмкіндіктерін өзектендіру. 

Мектеп оқушысының жеке оқу траекториясын әзірлеу және оқушылардың 

үлгермеушілігін түзету. Мектептегі төтенше және қақтығыс, жанжал 

жағдайларды шешумен байланысты жаңа психологиялық технологияларды 

енгізу және балалар мен педагогикалық ұжымдарда жағымды психологиялық 

ахуал жасау. Мұғалімдердің психологиялық қажып тозуымен (күюі) жұмыс 

жасау және ата-аналарға ұсыныстар, бағдар беру.  
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Дара және топтық терапия тәсілдерін және консультация беруді табысты 

жүзеге асыру. Психологиялық қызмет кабинетінің  рөлі мен маңызы. Оны 

ұйымдастыру принциптері және оның іс-әрекет деңгейлері: өзекті және 

перспективтік. 

 

Еңбек ұйымдарында және басқару саласындағы психолог іс-

әрекетінің ерекшеліктері.  

 Психологиялық қызмет – басқару аппаратының маңызды буыны. 

Кадрлық жұмысты психологиялық сүйемелдеу. Психологтың еңбек 

ұйымдарындағы іс әрекетінің негізгі мақсаты: кәсіп пен мамандық талабына 

сай және адамның тұлғалық ерекшеліктері ескере кадрларды іріктеу. 

Талаптарын ескере отырып, мамандық және тұлғалық ерекшеліктері. 

Персоналмен жұмыс. Психодиагностика, кеңес беру және тренингтер өткізу 

техникаларын меңгеру. 

 Қызметкерлер іс-әрекетін бағалау және әр түрлі деңгейдегі 

басшыларды аттестаттауда сүйемелдеу: еңбекке қатынасы, енбекке 

қанағаттануы, қызметкерлері іс-әрекетінің өнімділігі, тұлғалық өсуі. 

 Басқарушыларды сүйемелдеу: еңбекті ғылыми ұйымдастыру, еңбек іс-

әрекетін оңтайландыру стратегиясы, инновациялық технологияларға 

ашықтығы, адамның еңбек іс-әрекеті процесінде қауіпсіздігі мәселесін, 

кадрлар тұрақтамауын, қақтығысты жағдайларды шешу. 

 Ағартушылық іс-әрекеті: адамның еңбек іс-әрекеті өнімділігін 

ынталандыратын қазіргі заманғы психологиялық ғылым және инновациялық 

технологиялар жетістіктерін талдау және еңгізу. Басшылар резервтерін 

іріктеу және оқыту.   

 Еңбекті оңтайландыру және ынталандыру, тұлғааралық қатынастар мен 

өнімді ынтымақтастықты үйлестіру мәселелері бойынша басқарушыларға 

консультация беру және әдістемелік нұсқаулар әзірлеу. Қызметкерлердің 

шаршау себептерін жеңу және жағымды психологиялық ахуалды жасау, 

психологиялық жеңілденуді ұйымдастыру.  

     

Денсаулық сақтау ұйымдарындағы психолог жұмысының 

ерекшелігі. 

 Психологтың денсаулық сақтау жүйесіндегі іс-әрекетінің негізгі 

салалары: аурудың психологиялық себептерін талдау. Психикалық 

процесстер мен күйлерге, сондай-ақ қоршаған ортамен өзара қатынасқа 

аурудың тигізетін әсерін диагностикалау. Бұл процесске әсер ететін 

факторларды және емдеу барысы динамикасын зерттеу. Психикалық 

процестердің бұзылуларын зерттеу (патопсихология). Науқас адамдармен 

психокоррекциялық және психотерапиялық жұмыстар жүргізу. 

 Науқасты медициналық-психологиялық зерттеудің негізгі әдістері: 

клиникалық сұхбат, бақылау, тестілеу. Жұмыс әдістері: Әңгімелесу және 

оның әсерлері (психотерапиялық және диагностикалық). Бақылау және 

диагностика процедуралары. Биографиялық әдістің мәні. Психогигиена 
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негіздері (жас ерекшелік, тұрмыстық, еңбек іс-әрекеті және оқыту, 

отбасылық өмір), психопрофилактика (аурудың алдын алу) және 

науқастарды оңалту. 

     

Құқық қорғау органдарындағы психолог жұмысының 

ерекшеліктері. 

Заң психологиясының негізгі салалары: криминалдық, сот және 

пенитенциарлық. Криминалист-психологтың іс-әрекеті: қылмыскердің 

тұлғасын талдау; қылмыстың мінез-құлық мотивтерін және оған түрткі 

болатын факторларды талдау.  

Сот психологы іс-әрекеті: психологиялық сараптау және 

айыпталушының ақыл-есінің дұрыстығы мен эмоциялық жай-күйін анықтау. 

Куәгерлер мен айыпталушының айғақтары мен жауаптарын талдаудың 

психологиялық аспектілері. Куәгерлік деректердің жете сенімділігі (растығы) 

мәселесін шешу.  

Пенитенциарлық жүйедегі (еңбекпен түзеу мекемелеріндегі) 

психологтың іс-әрекеті: жазалау шараларының психологиялық негіздемесі. 

Жазалау әсерінің тиімділігі.  

Еңбекпен түзету мекемелерінде сотталғандардың әлеуметтік-маңызды 

құндылықтарын қалыптастыру. Сотталғандардың жеке ерекшеліктерін 

ескере отырып, әсер ету технологияларын әзірлеу (диагностика, кеңес беру, 

топтық тренингтер). Жазалау мерзімі аяқталғаннан кейін жемісті өмір сүруге 

даярлау және оң ойлауды қалыптастыру. 

Құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен жұмыс жасау: өзін-өзі 

реттеу, кәсіби қажу (күю) мәселелері бойынша. 

  

Бизнес және маркетинг саласындағы психолог жұмысының 

ерекшеліктері. 

Нарықтық экономика ерекшеліктері. Бизнес және маркетинг 

саласындағы психолог қызметінің негізгі бағыттары: персоналмен іскерлік 

қарым-қатынас, тұлғалық өсу, бәсекеге қабілеттілік пен кәсіпкерлік 

мәселелері бойынша жұмыс жасау. Ұйымшыл команда қалыптастыру. 

Серіктестік этикасы. Кеңес беру мен бірлескен іс әрекет тренингтерін өткізу 

және резервтік потенциалдарды ашу. Фирманың имиджі, әрбір қызметкердің 

имидждерін жасаудың психологиялық негіздерін әзірлеу. Қызметкерлердің 

психологиялық қауіпсіздіктері, жайлылық пен әлеуметтік қорғауын 

қамтамасыз ету. Тұтынушылар сұранысы нарығының психологиялық 

аспектілерін зерттеу және маркетингтік операцияларды инфляция, 

жұмыссыздық, тұтынушылар мінез-құлқын ескере отырып әзірлеу. 

Қақтығыстар және психологиялық үйлеспеушілік себептерін талдау және 

олардың алдын-алу. Жаңалықтарды ендіру барысында басқарушылық 

шешімдерге мониторинг жасау. 

 

Психологтың спорт саласындағы іс-әрекетінің ерекшеліктері. 
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 Спорт психологының іс-әрекетінің негізгі мақсаттары мен міндеттері: 

Психодиагностика спортшының белгілі бір спорт түріне және стресстік 

жағдайларды жеңудегі  тұлғалық және индивидтік ресурстары сәйкестігін 

тексеру және іріктеу. Спорт іс-әрекетінің өнімділігін арттыру  және қалпына 

келтіру, релаксация мақсатында әр түрлі құралдарды пайдалана отырып 

түзету және психотерапиялық жұмыс жүргізу. Жаттығу іс-әрекеті барысында 

сүйемелдеу. Жаттықтырушымен ынтымақтастық және спортшы іс-әрекетін 

түзету жұмыстары әдістерін онымен бірлесе әзірлеу. Спортшының 

жаттықтырушысы және командасымен өзара қатынасын реттеу. 

Спортшының өмірлік қиындықтар мәселелері жөнінде жеке консультация 

беру. Жарысқа әр түрлі кезеңде дайындалудың тиімділігін ынталандыру.  

Жарыстар жағдайын психологиялық моделдеу: пәндік-заттық жағдайлар 

және жарыс барысындағы әлеуметтік ортаны үлгілеу (жанкүйерлер әсеріне 

реакция, фобияны, сәтсіздікке ұшырау үрейін жеңу  және т. б.). Психологтың 

жеңіске жеткен жағдайдағы мінез-құлқы (қарапайымдылық) және жеңіліске 

ұшырағанда –  стрессті жеңу бойынша жұмыс, спортшының өзін-өзі 

құрметтеу және кәсіби әрі тұлғалық өсу үшін жағымды мотивацияны 

ынталандыру.   

 

Төтенше жағдайлар кезіндегі көмек көрсету бойынша қызмет 

саласында психолог іс-әрекетінің ерекшеліктері. 

Төтенше жағдайлар ерекшеліктері: жағдайлардың күтпегендігі және 

жоғары стресстік сипаты, уақыттың қысқа мерзімділігі, іс-әрекеттің далалық 

жағдайлары (полевые условия), оқиға орнында адамдардың үлкен санының 

шоғырлануы. Психологтардың мақсаттары мен жұмыстарының кезеңдері: 

дайындық (жағдайдың жалпы көрінісін анықтау, зардап шеккендердің саны, 

жұмыстың бағдарлы жоспары). Негізгі кезең - жақындарының қаза болу 

фактісі анықтау, зардап шекккен адамдарға шұғыл психологиялық көмек 

көрсету және т. б. Соңғы кезең – ұзақ мерзімді психологиялық терапияға 

мұқтаж зардап шегушілерді іріктеу. Төтенше жағдайларды (ТЖ) жоюға 

қатысқан мамандарға көмек көрсету. 

ТЖ жағдайындағы психолог жұмысының принциптері мен этикалық 

нормалары. Клиент мүддесін қорғау принципі. «Зиян тигізбеу» принципі. 

Еріктілік принципі. Құпиялылық принципі. Кәсіби мотивация принципі. 

Кәсіби құзыреттілік принципі. ТЖ қызметкерлерінің эмоциялық қажуының 

(күйіп кетуі) алдын алу.  

ПСИХОЛОГ ТҰЛҒАСЫ ЖӘНЕ КӘСІПҚОЙ МАМАННЫҢ 

ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Психологтың кәсіби және тұлғалық қасиеттері. 

Кәсіби құзыреттілік – кәсіби іс әрекеттегі білім, іскерлік және 

дағдыларының үйлесімді ара қатынасы. Психолог тұлғасының 

көпқырлылығы. Психологияның әртүрлі бағыттарындағы аса көрнекті 

психологтардың тұлғалық ерекшеліктері. Зерттеуші және практикалық 
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психологтың тұлғалық ерекшеліктерін салыстырмалы талдау. Психолог 

тұлғасының мінез-құлқындағы теориялық және қолданбалы білімдердің ара 

қатынасы мәселесі және әлеммен қатынастарды іске асыру. Психолог 

мамандығын таңдаушы тұлғалардың психологиялық ерекшеліктері. 

 

Психологтың кәсіби қалыптасу кезеңдері. 

Бұрыңғы КСРО-дағы маманды даярлау сатылары: психология 

факультетінің студенті, аспирантура, докторантура және тиісті біліктілік 

сипаттамалары: психолог маманы, психология ғылымдарының кандидаты, 

психология ғылымдарының докторы. Ғылыми атағы - доцент, профессор. 

Қазақстандағы психологиялық кадрларды даярлаудың үш сатылы моделі: 

бакалавриат, магистратура, докторантура. Даярлаудың әр түрлі сатыларының 

негізгі мақсаттары мен міндеттері және біліктілік сипаттамалары. 

Ұйымдардағы практикалық психолог санатының деңгейлері, категориялары.  

 Психологтың оқыту процесінде кәсіби қалыптасуының кезеңдері: 

1.Қуанышты-романтикалық; 2. Өзін-өзі таныту кезеңі; 3. Алғашқы түңілу 

кезеңі және оқытуда жаңа мағыналар іздеу; 4. Психологиялық мәселелерді өз 

бетінше шешу; 5. Өзінің кәсіби стилін саналы ұғыну; 6. Теориялық және 

әдіснамалық білімдер негіздеріне жүгіну. 7. Кәсіби шығармашылық.  

 Тұлғалық ерекшеліктер мен қызығушылықтарына сәйкес жұмыс 

бағытын және технологиялар мен құрал-жабдықтарды таңдау. Әр түрлі 

бағыттардағы психологтар қауымдастықтарына мүше болу (өкілділігі). 

Психологтарды сертификаттау  мәселесі. 

 

Психологиялық қызмет көрсету ерекшелігі және маркетинг 

ерекшеліктері. 

Психологиялық қызмет сипаттамасы: тікелей сезіп білмеушілік, бастау 

көзінен бөлінбеушілік, сапаның тұрақсыздығы, сақталмайтындығы. 

Маркетинг ерекшеліктері: ұсынылатын қызметтердің мәні мен мағынасын 

шығармашылық анықтау, психологтың оң имиджін жасау (біліктілік деңгейі, 

санаты, ғылыми дәрежесі, мамандандыру ерекшелігін презентациялау және 

т.б.). Қызмет көрсету нысанын айқын анықтау. Қызмет көрсету орнын 

ұйымдастыру (кабинеттің сауатты дизайні), уақыты және мерзімділігі.  

Жарнаманың сапасы және қызмет көрсетуге сәйкес болуы. Қызметтердің 

құны (ақшалай сыйақы). Баға саясатын анықтау ерекшеліктері: жұмсалған 

ғалым уақыты, кәсіби деңгейі, орташа нарықтық бағасы, клиенттің қаржылық 

мүмкіндіктері, инфляцияны есепке алу. 

 

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Психолог іс-әрекетінің  ерекшелігі. Психолог кәсібі туралы мифтер. 

2. Психолог кәсібі дамуының алғышарттары және негізгі кезеңдері. 

3. Әр түрлі елдердегі психологтар Кодексінің негізгі принциптері. 
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4. Психология салалары және психологтар мамандануының 

ерекшеліктері.  

5. Психолог іс-әрекетінің  негізгі бағыттары мен жұмыс принциптері. 

6. Мектеп психологының әртүрлі білім деңгейіндегі оқушылармен 

жұмыстарының бағыттары.  

7. Еңбек ұйымдарындағы психологтың негізгі мақсаттары мен 

міндеттері.  

8. Денсаулық сақтау жүйесіндегі психолог іс-әрекетінің  негізгі 

салалары.  

9. Заң құзыретінің түрлі салаларындағы психолог іс-әрекетінің 

ерекшеліктері. 

10. Бизнес және маркетинг саласындағы психология қызметінің негізгі 

бағыттары.  

11. Спорт психологының мақсаттары мен міндеттері, іс-әрекеті   

ерекшеліктері.  

12. Төтенше жағдайлар кезіндегі психолог жұмысының стратегиялары 

мен негізгі кезеңдері. 

13. Психолог тұлғасы: мифтер мен ақиқат шындық. 

14. Кәсіби психолог қалыптасуының негізгі кезеңдері: проблемалар және 

шешімдер. 

15. Психологиялық қызмет ерекшеліктері және баға саясаты мәселесі. 

  

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ 

ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Еңбек қызметінің әр түрлі салаларындағы (инженерлік, авиациялық 

және т.б.) психолог жұмысының ерекшеліктері мен мақсаттары. 

2. Ғылыми зерттеуші ретіндегі психолог жұмысының ерекшеліктері.  

3. Мектеп психологының проблемалары. 

4. Оқыту процесіндегі психологтың кәсіби қалыптасу кезеңдері және 

проблемалық аймақтары. 

5. Он-лайн форматта психологиялық қызмет көрсету. 

6. Психологиялық қызмет жарнамасының ерекшеліктері. 

7. Қазақстанда кәсіби психологты даярлаудың үш сатылы моделінің 

ерекшеліктері. 

8. ТЖ қызметкерлерінің эмоциялық тозуы (күюі) мәселелері бойынша 

психолог жұмысының принциптері. 

9. Психологтың сараптамалық іс-әрекеті. 

10.Психологтарды сертификаттау мәселесі. 

11. Еңбек ұйымдарында персоналдармен жұмыс жасау ерекшеліктері.  

12. Спортшыларды жарыстың әртүрлі кезеңдерінде дайындау тиімділігін 

ынталандыру ерекшеліктері.  
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13. Бұрын жазаланған және бостандыққа шыққан азаматтармен 

реабилитациялау және бейімдеу бойынша психологтың жұмыс 

ерекшеліктері. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. «Психология» мамандығы және психология салалары.  

2. Психолог, психиатр, психотерапевт кәсіптері.  

3. Психологтың кәсіби іс әрекетінің түрлері және олардың ерекшелігі.  

4. Психолог кәсібі дамуының алғышарттары және кезеңдері.  

5. Психолог іс-әрекетінің этикалық және кәсіби принциптері. 

6. Мектепке дейінгі мекемелердегі психолог жұмысының ерекшеліктері. 

7. Аурухана жағдайындағы науқастармен психологиялық жұмыс жасау 

ерекшеліктері. 

8. Құқық қорғау жүйесіндегі психолог іс-әрекетінің ерекшелігі. 

9. Бизнес пен маркетинг саласындағы психолог іс-әрекетінің 

ерекшеліктері.  

10. Жарыстарда жеңіліп қалған спортшымен жұмыс жасау нұсқалары.  

11. Төтенше жағдай (ТЖ) кезіндегі психолог іс-әрекетінің ерекшеліктері. 

12. Психологтардың эмоциялық жану ерекшеліктері.  

13. Аса көрнекті психологтарды талдау негізінде жасалған психолог 

тұлғасының моделі.  

14. Психологтың оқыту процесінде кәсіби қалыптасуының дағдарыстық 

кезеңдері және оларды жеңу тәсілдері. 

15. Психологиялық қызмет көрсетудегі баға саясаты құрылымын 

анықтау. 
  

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ   

 

Негізгі: 

1. Вачков И., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С.  Введение в профессию 

«психолог». Изд-во Московского психолого-социального института, РАО, 

2009 – 464 с. 

2. Занковский А.Н. Введение в профессию, М.: Изд. Центр ЕОАИ, 2009 – 

71 с  

3. Маленова А.Ю. Введение в профессию в схемах и таблицах. Омск, 

ОмГУ, 2004. – 44 

4. Ахтаева Н. С. Психологическая служба в школе: учебное пособие.   

Изд. 2-е, доп. и перераб. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 269 с. 

5.  Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология. Учебник для 

вузов. М.: Аспект –пресс, 2010. – 383 с 

6.  Rettifor J., Sinclair C., Strong T., The role of dialogue  in defining  ethical  

principles: the canadian code of ethics for psychologists. Journal of Constructivist 

Psychology. Apr-Jun2005, Vol. 18 Issue 2, p.183-197. 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~pbh%7C%7Cjdb~~pbhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Constructivist%20Psychology%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~pbh%7C%7Cjdb~~pbhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Constructivist%20Psychology%22%7C%7Csl~~jh','');


35 

 

7.  Allan, Alfred Ethics & Behavior. Are Human Rights Redundant in the Ethical Codes of Psychologists.-

Jul2013, Vol. 23 Issue 4, p.251-265.  

8. O’Donohue, William T. Oppression, Privilege, Bias, Prejudice, and Stereotyping: Problems in the APA 

Code of Ethics. Ethics & Behavior. Oct2016, Vol. 26 Issue 7, p.527-544.  

9. Haeny, Angela M. Ethical Considerations for Psychologists Taking a 

Public Stance on Controversial Issues: The Balance Between Personal and 

Professional Life. Ethics & Behavior. Jul2014, Vol. 24 Issue 4, p265-278. 14p. 2 

Charts. 

10. Cassetta, Briana D.,Goghari, Vina M . Ethical Considerations of 

Screening and Early Intervention for Clinical High-Risk Psychosis. Ethics & 

Behavior. Jan/Feb2015, Vol. 25 Issue 1, p1-20.  

11. Arrigo, Jean Maria, DeBatto, David, Rockwood, Lawrence, Mawe, 

Timothy G. The “Good” Psychologist, “Good” Torture, and “Good” Reputation—

Response to O’Donohue, Snipes, Dalto, Soto, Maragakis, and Im (2014) “The 

Ethics of Enhanced Interrogations and Torture”. Ethics & Behavior. Sep-Oct2015, 

Vol. 25 Issue 5, p361-372.  

 
Қосымша: 

1. Стасенков В.Г. Профессия психолога в современном мире. Воронеж, 

2010. МИКТ.-Color studic – 60 c 

2. Психология. Учебник для гуманитарных вузовю 2-ое изд. // под ред. 

В.Н.Дружинина. СПб.: Питер, 2009.-656 с.  

3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.1-2 т. Система 

работы психолога со взрослыми.  Изд-во Юрайт, 2012  -  507 с. 

4. Синельников    В.В. Возлюби свою болезнь. Как стать здоровым, 

познав радость жизни. Издательство Центрполиграф. 2016. – 416 с  

5.  Урсула Виртц, Йогр Цобели.  Жажда смысла. Человек в 

экстремальных ситуациях. Пределы психотерапии Издательство: Когито-

Центр, 2012 г.- 328 с. 

6. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных. 

М.: Смысл, 2007.- 319 с. 

7.  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.1-2 т. 

Система работы психолога с детьми разного возраста.  Изд-во Юрайт, 2012  -  

412 с. 

 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Allan%2C%20Alfred%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~pbh%7C%7Cjdb~~pbhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Ethics%20%26%20Behavior%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22O’Donohue%2C%20William%20T.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~pbh%7C%7Cjdb~~pbhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Ethics%20%26%20Behavior%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Haeny%2C%20Angela%20M.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~pbh%7C%7Cjdb~~pbhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Ethics%20%26%20Behavior%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Cassetta%2C%20Briana%20D.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Goghari%2C%20Vina%20M.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~pbh%7C%7Cjdb~~pbhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Ethics%20%26%20Behavior%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~pbh%7C%7Cjdb~~pbhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Ethics%20%26%20Behavior%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Arrigo%2C%20Jean%20Maria%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22DeBatto%2C%20David%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Rockwood%2C%20Lawrence%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Mawe%2C%20Timothy%20G.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Mawe%2C%20Timothy%20G.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~pbh%7C%7Cjdb~~pbhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Ethics%20%26%20Behavior%22%7C%7Csl~~jh','');
http://www.ozon.ru/person/19029446/
http://www.ozon.ru/person/19029459/
http://www.ozon.ru/brand/857407/
http://www.ozon.ru/brand/857407/


36 

 

OP1204 - ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлары: 

Кабакова М.П. – психология ғылымдарының кандидаты, профессор м.а.  

    Бердібаева С.Қ. - психология ғылымдарының докторы, профессор 

 

Пікір жазғандар: 
Перленбетов М.А. – психология ғылымдарының  докторы, профессор, 

«Кайнар» Академиясының оқу-әдістемелік жұмысының проректоры 

Ким А.М. – психология ғылымдарының докторы,  Әл-Фараби  

Атындағы Қазақ ұлттық университетінің жалпы және қолданбалы 

психология кафедрасының профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Жалпы психология-өзінің ұзақ даму тарихы, зерттеу әдістері мен пәні 

бар психология ғылымының фундаменталды салаларының бірі болып 

саналады. 

Жалпы психология антикалық уакыттан бастап психологиялық 

зерттеулердің саласы ретінде барлық ғылымдарды туғызушы философия 

аясында қалыптасты. Өз беттілі тәуелсіз ғылым ретінде ХІХ ғасырда дүниеге 

келді және Лейпцигте әлемдегі бірінші эксперименттік психология лабора-

ториясы  құрылып, 1879 жылы ғылымда мойындалған мәртебеге ие болды. 

Жалпы психологияның пәні туралы жалпы бекітілген түсінік әлі күнге 

дейін жоқ. Психологиялық феномендер мен заңдылықтардың интегралды 

табиғатымен, жүйелілігімен, жоғарғы күрделілігімен шарттанады. Алайда 

осы күндері тұжырымдалған ықпалдар аясында, отандық ғылымда жалпы 

психологияның пәніне адамдардың іс-әрекеті, қарым-қатынасы мен мінез-

құлқының психологиялық механизмдері мен фундаменталды фактілерін 

зерттеу мойындалған.  

Сонымен қатар жалпы психологияның пәніне психология 

ғылымдарының әдіснамасы, оның пәнаралық байланыстары мен құрылымы; 

тұлғаның  индивидуалды-типологиялық ерекшеліктері; психикалық 

процестердің дамуы мен заңдары да кіреді. 

Жалпы психологияның қазіргі заманауи сатыдағы дамуының маңызды 

мәселелері-оның теориялық-әдіснамалық негіздерін нығайту; құрылымдарын 

зерттеу; зерттеудің жаңа заманауи әдістерін жасау; тіршіліктің табиғи және 

жасанды (лабораториялық) жағдайында адамның психикалық процестерінің 

дамуын, қызметін зерттеу; тіршілік іс-әрекетінің субъектісі адам тұлғасының 

дамуы мен өмір сүруін, құрылымдардың заңдылықтарын табу; әлемдік 

психология ғылымының көп қырлы зерттеушілік тәжірибелерін жалпылау. 
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Курстың мақсаты: жалпы психология курсынан алған білімдерді 

зерттеу мен меңгеру негізінде студенттердің психологиялық ойлауын 

дамыту, семинар және практикалық сабақтарда психологиялық 

құбылыстарды жүйелік талдаудың ептіліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру. 

Курстың міндеттері: 

1) әлемдік және отандық психологиялық ғылымдардың бағыттарымен, 

негізгі принциптерімен, ұғымдарымен, әдістерімен, пәнімен, тарихымен 

студенттерді таныстыру; 

2) өткізіліп жатқан конгресстер мен конференциялар материалдары 

негізінде әлемдік психологиялық жаңа заманауи зерттеулермен және 

әдістерімен таныстыру; 

3) психикалық процестер танымының бірыңғай жүйесімен, оның 

тарихымен, сонымен қатар эксперименттік психологиялық зерттеулердің 

теорияларымен, әдістерімен және әдістемелерімен таныстыру; 

4) әртүрлі психологиялық теорияларды, құбылыстарды, мәліметтерді 

жүйелі-психологиялық талдау процесінде  студенттердің танымдық іс-әрекет 

дағдылары мен ептіліктерін дамыту; 

5) психологиялық әдістерімен, зерттеу әдістемелерімен жұмыс жасау 

дағдылары мен ептіліктерін қалыптастыру; 

6) қоршағандардың және өздерінің міне-құлықтарын рефлексиялау мен 

талдау дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың пререквизиттері: жоқ. 

Постреквизитте: «Даму психологиясы», «Дифференциалды 

психология», «Әлеуметтік психологияға кіріспе», «Тұлға психологиясына 

кіріспе», «Психологиялық кеңес беру негіздері», «Медициналық  

психология» және басқалар. 

Курсты оқығаннан кейінгі студенттердің алатын негізгі 

құзыреттіліктері:  

Студент мыналарды білуі тиіс: 

 жалпы психологиялық ғылымдардың дамуы мен құрылу тарихын;  

 эксперименттік және қолданбалы зерттеулердің  әдістері мен 

тәсілдерін, негізгі ұғымдары мен әдіснамалық прнициптерін; психологиядағы 

негізгі мектептер мен бағыттарды; 

 танымдық процестерді жүйелі ұйымдастыру мәселелері мен қазіргі 

заманғы теорияларды;  

 психикалық танымдық процестердің сипаттамалары мен 

ерекшеліктерін, дамуы мен жұмыс жасау заңдарын; 

 тұлғаның индивидуалды-типологиялық ерекшеліктерін. 

Студент мыналарды меңгеруі қажет: 

 психологиялық мәліметтер мен құбылыстарға, психологияның негізгі 

теориялары мен әдістеріне талдау жасауды; 

 жалпы психология саласындағы теориялық және қолданбалы 

зерттеулердің нәтижелерін жалпылау мен салыстыруды, талдауды; 
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 психологияның ғылыми-ұғымдық аппаратымен жұмыс істеуді; 

 зерттеулер  үшін қажетті әдістер мен әдістемелерді дұрыс таңдауды; 

 қолданбалы психологиялық зерттеулерді жоспарлау мен  өткізуді; 

 жүйелі ауызша және жазбаша нысанда жалпы психологияның 

мәселелері бойынша материалдарды жүйелі  ұсынуды. 

Дағдыларын игереді: 

 •тиісті ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу және іздеу; 

 •ғылыми-зерттеу және диагностикалық жұмыс; 

 эксперименттік зерттеулердің теориялық және эмпирикалық 

модельдерін құрастыру; 

 кәсіби қарым-қатынас; 

 қоршағандардың мінез-құлығы мен өзінің мінез-құлығын 

рефлексиялау мен психологиялық талдау. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптардың атаулары 

 1-Модуль. Жалпы психологияға кіріспе 

1. Психология ғылымы мен практикасының пәні, салалары және 

міндеттері.  

2. Психологияның ғылым ретінде қалыптасуы. Психологиялық мектептер.  

3. Психологияның әдіснамасы мен зерттеу әдістері. 

4. Тұлға психологиясы. 

5. Іс-әрекетті психологиялық талдау.  

 2-Модуль. Психика және сана 

6. Психиканың туындауы мен эволюциясы. Адам психикасының пайда 

болуы мен дамуы 

7. Психологиядағы сана мәселесі. Сана және ұғынылмаған психикалық  

процесстер. 

 3-Модуль. Танымдық процесстер психологиясы 

8. Түйсіну мен қабылдау психикалық процестер жүйесінің бірінші деңгейі 

ретінде. 

9. Зейін аралық психикалық процесс ретінде. 

10. Ес психикалық процестер құрылымының өзегі ретінде. 

11. Ойлау ақпараттарды қайта өңдеудің жоғарғы деңгейі ретінде.  

12. Сөйлеу іс-әрекетің психологиялық мәселелері. 

13. Елестер мен қиял екіншілей бейне ретінде. 
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 4-Модуль. Психикалық күйлер және тұлғаның қасиеті 

13. Эмоция және мотивация  психологиясы. 

15. Тұлға адамның психологиялық қасиеттерінің жүйесі ретінде. Қабілет 

психологиясы. Темперамент және мінез  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯҒА КІРІСПЕ 

 

Психология ғылымы мен практикасының пәні, салалары және 

міндеттері 

Психологияның пәні мен объектісі. Ғылыми және тұрмыстық 

психологияның негізгі айырмашылықтары және салыстырмалы талдау.  

Психологиялық білімдердің ерекшеліктері. Психология адам мен 

жануарлардың іс-әрекетіндегі психикалық бейнелеудің құрылымы, шығуы 

және жұмыс жасауы жайлы  ғылым ретінде.  

Тіршілік иелерінің объективті болмысты бейнелеу формаларының бірі 

ретіндегі психика туралы жалпы түсінік. Тірі және тірі емес әлемдегі 

бейнелеу формалары. Психикалық бейнелеу объективті әлемнің субъективті 

бейнесі ретінде. Психиканың бағдарлаушы және реттеуші функциялары. 

Сана және бейсаналық.  

Психология табиғи және гуманитарлық ғылыми пән ретінде. 

Психологияның пәнаралық байланыстары.  

Психологияның салалары және психологиялық практиканың міндеттері. 

Фундаменталды психологиялық ғылымдар: жалпы психология, әлеуметтік 

психология, дифференциалды психология, даму психологиясы, психология 

тарихы, зоопсихология (салыстырмалы психология) және басқалар.  

Қолданбалы психологиялық ғылымдар: педагогикалық психология, 

индустриалды психология, инженерлік психология және адам факторы,  

медициналық психология, коррекциалық психология, спорт психологиясы, 

дін психологиясы, заң психологиясы, саяси психология, денсаулық 

психологиясы, экологоялық психология және басқалар.  

Психологияның теориялық және қолданбалы міндеттерінің өзара 

байланысы. Психологиялық ғылымдар мен практиканың ынтымақтасу 

формалары. Психологиялық кеңес беру, психотерапия, психокоррекция. 

Тұлғаның оқыту мен тәрбиенің міндеттерін шешудегі орны. Психологиялық 

білімдердің өндіріс пен экономикадағы, мәдениеттің дамуындағы және 

адамдардың денсаулығын қорғаудағы мәні.  

 

Психологияның ғылым ретінде қалыптасуы. Психологиялық 

мектептер  
Психологияның пәні жайлы түсініктердің дамуының негізгі сатылары. 

Психология тарихының периодизациясы. Философия аясындағы 

психологияның дамуы. Психологияның биологиялық негізі (Ламарк, 
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Спенсер). Психологияның өзбеттілі ғылым ретінде дамуы. 

Классикалық психологиялық бағыттар мен мектептер: эмпирикалық 

бағыт, ассоционизм, функционализм, структурализм, вюрцбург мектебі, 

гештальпсихология, бихевиоризм, психоанализ, генетикалық психология, 

психологияның кеңес мектебі. Қазіргі заманауи психологиялық 

ғылымдардың негізгі мектептері мен бағыттарының сипаттамасы.  

 

Психологияның әдіснамасы мен зерттеу әдістері 

Ғылымның әдіснамасы түсінігі, оның функциялары мен деңгейлері. 

Ғылыми зерттеудің негізгі түсініктері мен принциптері. Психология 

ғылымының категориялары мен негізгі прнициптері, ұғымдары. 

Психологиядағы әдіснамалық парадигмалардың даму тарихы. 

Психологиядағы жүйелік ықпал (В.А. Ганзен). Қазіргі заманауи 

психологиядағы теория мен практикадағы жүйелік ықпалдың маңыздылығы. 

Психологияның әдістері. Б.Г. Ананьев бойынша психологияның 

әдістерінің жіктемесі. Психикалық құбылыстарды зерттеудің объективті 

әдістері. Бақылау, өзіндік бақылау. Табиғи және лабораториялық  

эксперимент. Психодиагностикалық тестер.  

Әңгімелесу, адамның іс-әрекет өнімдерін талдау. Сананы зерттеудің 

психосемантикалық әдістері. Тұлғаны зерттеудің психобиографиялық 

әдістері. 

Қосымша әдістер: анкета, интервью.  

Салыстырмалы-генетикалық әдістер. Психикалық процестерді 

модельдеу және қалыптастыру зерттеу әдісі ретінде. Салыстырмалы -

патологиялық әдіс. 

Математикалық әдістер мен техникалық құралдарды психологиялық 

зерттеулерде қолдану. Психологиядағы өлшеу. 

 

Тұлға психологиясы 

Қазіргі заманауи психологиядағы тұлға ұғымының көпжақтылығы.  

Тұлға – барлық психикалық құбылыстардың интеграторы ретінде. 

Индивид, тұлға, субъект, индивидуалдылық. Адамдағы биологиялық пен 

әлеуметтіліктің арақатынасы мәселесіне қатысты негізгі ықпалдар. Генотип 

және фенотип.  

Тұлғаның психологиялық құрылымы. Тұлғаның негізгі теориялары. 

Тұлғаның психологиялық қорғаныс механизмдері: жоққа шығару, ығыстыру, 

ауыстыру, проекция, индентификация, рационализация, ауыстыру және 

оқшаулану (бөлектену). Тұлға әлеуметтік феномен ретінде; тұлғаның 

құндылықты-мағыналық жүйесі. Тұлғаның өзіндік санасы. 

Тұлғаның дамуы. Тұлғаның қозғаушы күштері. Социализация және 

индивидуализация. Тұлғаның индивидуалды даму процесіндегі 

интериоризация және экстериоризация. 

Іс-әрекетті психологиялық талдау 

Іс-әрекет туралы жалпы түсінік. Іс-әрекеттің психологиялық құрылымы. 
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Іс-әрекеттің заттылығы. Практикалық іс-әрекет адам іс-әрекетінің алғашқы 

және негізгі формасы ретінде. Сыртқы және ішкі іс-әрекет. Бағдарлаушы 

және орындаушы, индивидуалды және бірлескен, творчестволық және 

творчестволық емес іс-әрекет. Іс-әрекеттің субъектісі мен пәні. Қажеттіліктер 

және мотивтер. Іс-әрекеттің мақсаттары мен мотивтері. Іс-әрекет және 

психикалық процестер.  

Іс-әрекет және белсенділік. Іс-әрекеттегі психиканың функциялары мен 

оның туындауы.  

Әрекет адам іс-әрекетінің бірлігі ретінде. Саналы мақсаттарға жетуге 

бағытталған процесс ретінде іс-әрекеттің сипаттамасы. Тәсілдер 

(операциялар) сонымен көмегімен әрекет орындалады; олардың мақсатқа 

жету құралдары мен шарттарынан тәуелділігі. Іс-әрекетті құрайтындардың 

өзара бір біріне өтулері.  

Әрекеттің мақсатты бағытты сипаты. Бейнелердің негізінде іс-әрекетті 

реттеу. Әрекеттің бағдарлаушы негізі туралы түсінік. Ішкі, ақыл-ой әрекеті.  

Мақсатқа сәйкестік пен мағына құру процестері. Операциялардың 

салыстырмалы өзбеттілігі, оларды біреуінен екіншісіне  алмастыру. Ақыл-ой 

операциялары.  

Психомотрика жайлы түсінік. Әрекеттің қимыл құрамы.  

Қимыл міндеті және әрекетті орындау бағдарламасы: әрекетті үнемі 

коррекциялау; афферентті жүйелердің және күрделі қимыл актілерін 

реттеудегі кері сигнализацияның рөлі; қозғалысты құру деңгейлері (Н.А. 

Бернштейн). Кері афферентация мен әрекет «акцепторы» түсінігі (П.К. 

Анохин). 

Психомоториканың онтогенезде дамуы. 

 

ПСИХИКА ЖӘНЕ САНА 

 

Психиканың туындауы мен эволюциясы. Адам психикасының 

пайда болуы мен дамуы 

Психология тарихында психиканың белгілерін іздеу. Психиканың 

барлығы туралы объективті және субъективті белгілері. Психиканың 

элементар формасы ретінде сезгіштік ұғымы (А.Н. Леонтьевтің гипотезасы). 

Тітіркендіргіштік психиканың элементар формасы ретінде  (В.А. Вагнердің 

гипотезасы).  

Іс-әрекет пен психиканың даму сатылары. Туылған және индивидуалды-

өзгергіш мінез-құлық. Инстинкт ұғымы, жануарлардағы интеллект пен 

үйрену. 

Мінез-құлықтың рефлекторлық теориясы. Р. Декарттың рефлекс идеясы.  

И.М. Сеченов, Ч. Шеррингтон, И.П. Павлов, П.К. Анохин, Н.А. 

Бернштейннің жұмыстарындағы рефлекторлық теорияның дамуы.. 

Жануарлардың іс-әрекеті жайлы түсінік, оның эволюция барысындағы 

күрделенуі. Жануарлардың іс-әрекетінің заттық мазмұны мен құрылысының 

өзара қатынасы. Жануарлардағы бейнелеу формалары. Жанауарлар мінез-
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құлқының мотивациясы. Биологиялық мағына ұғымы. Мінез-құлықтыың 

топтық формалары және жануарлардағы коммуникативті процесстер. 

Адам психикасының қоғамдық-тарихи табиғаты. Адамзаттың тарихи 

дамуға ауысуы. Қоғамдық өндіріс адамның тіршілік тәсілі ретінде. Еңбекке 

өтудің биологиялық алғы шарттары. Еңбек іс-әрекетінің сипаты: ұжымдық, 

қарулық, өнімділік (жаңа заттардың өндірісі). 

Еңбек іс-әрекетінде тілдің пайда болуы мен дамуы. Тілдің функциясы. 

Қарым-қатынасты адам белсенділігінің  ерекше формасы ретінде  бөліп алу. 

Адамдағы бейнелеудің деңгейлері. Сананың пайда болуы мен дамуы. 

 

Психологиядағы сана мәселесі. Сана және ұғынылмаған 

психикалық процесстер 

Сана психикалық бейнелеу мен өзіндік реттелудің жоғарғы деңгейі 

ретінде. Белсенділік және интенционалдылық. Сананың қасиеттері мен 

функциялары.  

Сана және ұғынылмаған психикалық процестер. Ұғынылмаған 

психикалық процестердің мәселелерінің жалпы сипаттамасы. Ұғынылмаған 

процестердің жіктемесі. Д.Н. Узнадзенің ұғынылмаған ішкі дайындалу 

концепциясы ұғынылмаған процестерді З. Фрейдтің зерттеуі. Адам 

санасының күйі. Ұйқының физиологиясы. Іс-әрекетті реттеудегі ұғынылған 

және ұғынылмаған процестердің арақатынасы. 

Психология мен философиядағы сана мәселесі. Қоғамдық және 

индивидуалды сана. Сананың пайда болу шарттары: ұжымдық  еңбек іс-

әрекеті және сөз. Сана мен іс-әрекет бірлігі принципі.  

Сананың нақты психологиялық сипаттамасы. Саналы бейнелердің 

құрылымы: сезімдік ұлпа, мән және жекелік мағына. Олардың саналы әлем 

көрнісін құрудағы рөлі (А.Н. Леонтьев). 

Жоғарғы психикалық функцияларды қалыптастыру. Жоғарғы 

психикалық процестердің әлеуметтік, жанмаланған, ерікті сипаты және 

олардың жүйелік құрылысы (Л.С. Выготский). Интериоризация түсінігі. 

Сананың дамуы мен іс-әрекет субъектісі (С.Л. Рубинштейн). Сананың және 

адам тұлғасының дамуы. (А.Н. Леонтьев). Адамзат тарихы мен 

онтогенезіндегі тұлғаның санасының дамуы. 

 

ТАНЫМДЫҚ ПРОЦЕССТЕР ПСИХОЛОГИЯСЫ 

 

Түйсіну мен қабылдау психикалық процестер жүйесінің бірінші 

деңгейі ретінде 

Түйсіну- қоршаған болмысты шынайы танып білу мен бейнелеудің 

негізгі процесі. Түйсінудің қозғалысты реттеудегі рөлі. Түйсіну- психикалық 

дамудың негізгі көзі. Сенсуализм және оның психология тарихындағы 

әралуандығы. 

Түйсінудің негізгі қасиеттері: модальдылығы, интенсивтілігі, кеңістіктік-

уақыттық құрылымы.  
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Түйсінулердің жіктемесі. Түйсінудің негізгі түрлері (модальдылықтың): 

көру, есту, тактильдік, кинестетикалық, статикалы-динамикалық, 

температуралық, дәм сезу, иіс сезу, вибрациялық, ауырсыну, интероцептивті 

түйсінулер. Вундт химиялық, механикалық және физикалық түйсінулер 

жайлы. 

Экстероцептивті, интероцептивті, проприоцептивті түйсінулер (Ч. 

Шеррингтон). Түйсінулердің механикалық, физикалық, химиялық түрлері. 

Пропатикалық және эпикритикалық сезгіштік. 

Түйсінудің жеке түрлеріне сипаттама. Көру түйсінуі. Жарық 

түйсінуінің сапасы: жарықтығы, түс және контраст, қанықтылығы. Геринг 

пен Юнг-Гельмгольцтың түстерді көру теориялары. Жарық сезгіштігі. Көру 

өрісі мен бұрышы. Көрудің өткірлігі. Жарық және қараңғылық адаптациясы.  

Есту түйсінуі. Есту анализаторының  құрылымы мен функциялары. Есту 

түйсінуінің сапалары: қаттылығы, биіктігі, дыбыс тембрі. Есту теориялары. 

Сөйлеу және музыкалық есту қабілеті. Фонема, фонематикалық есту,  оның 

қалыптасуы. 

Вибрациялық түйсіну ерекшеліктері. Вибрациялық түйсінулер есту 

қабылетімен туыс.  Вибрациялық түйсіну арқылы есту компенсациясы. 

Иіс сезу, дәм сезу және интероцептивті (органикалық) түйсінулердің 

сипаттамасы. Дәм сезу анализаторы, оның  түрлік  вариабелділігі. «Дәм сезу 

есі»  түсінігі. Дәм сезу түйсінуінің түрлері. Иіс сезу және дәм сезу 

түйсінулерінің ерекше өзара байланысы. Х. Хенингтің иіс сезу түйсіну 

жіктемесі. 

Иіс сезу анализаторы. Иіс сезу теориялары. Иіс сезу түйсінуінің адам 

мен жануарлардағы тамақ және сексуалды мінез-құлығындағы рөлі. Иіс сезу 

мен дәм сезу түйсінулерінің адамның эмоциялық күйіне әсері. Индивидуалды 

ерекшеліктер және кәсіби іс-әрекеттер (дегустаторлар, парфюмерлер). 

Кинестезиялық түйсіну және оның соқыр адамдарда көру немесе есту 

қабілеті бұзылған жағдайда, сонымен бірге сөйлеудегі аффазияда 

компенсациялау мүмкіндіктері.  

Статикалы-динамикалық түйсінулер, тепе-теңдік пен жылдамдық 

түйсінулеріне жалпы сипаттама. Статикалы-динамикалық түйсінулерінің 

қалыпты жұмыс позасын, күрделі спорттық қозғалыстарды,   локомоцияны  

реттеудегі рөлі. 

Тактильді түйсіну - енжар сипап сезу. Жанасу, қысым. Ауырсыну және 

температуралық түйсінулері. Тері сезгіш орган  ретінде. Тактильді түйсінудің 

сипап сезу құрамына енуі. Сипап сезудің еңбек процесінде, қарым-қатынас 

және танымдағы рөлі. Қол- сипап сезудің негізі органы. Қол мен 

саусақтардың функциясы. Енжар, белсенді, мономануальды, бимануальды, 

тікелей және инструментальды сипап сезу. Көрмейтін адамдардың сипап 

сезуі. 

Ауырсыну табиғатының екі жақты табиғаты: түйсіну және эмоциялар. 

Ауырсыну түйсінуінің биологиялық мағынасы. Температуралық түйсіну- 

қоршаған орта температурасы мен ағзаның және дененің әртүрлі 
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температурасына реакциясы.  

Түйсінудің анотомиялық-физиологиялық негіздері және сенсорлы 

процесстердің психофизикасы. Анализаторлар және рецепторлар. Адамның 

сенсорлық ұйымдасуы, Б.Г. Ананьев бойынша филогенез процесі мен 

тарихта құралған анализаторлардың арасындағы тұрақты байланыстар жүйесі 

ретінде.  

Түйсіну табалдырығы жайлы түсінік. Абсолютті (төменгі және жоғарғы) 

сенсорлы табалдырықтар. Дифференциальды сенсорлы табалдырық. Бугер-

Вебер-Фехнер заңы. Стивенс заңы. Психофизиканың заманауи зерттеулері. 
Сезгіштік және оның динамикасы жайлы түсінік. Субсенсорлы құбылыстар. Анализаторлардың 

адаптациясы мен сенсибилизациясы. Іс-әрекеттің анализаторлардағы сезгіштікті көтерудегі рөлі. Түйсіну 

ассоциациясы. Синестезия. 

Түйсінуді зерттеу әдістері. Түйсінудің абсолютті және айыру  табалдырығын анықтау әдістері. 

Қабылдаудың психологиялық ерекшеліктері 

Қабылдау - сезімдік бейнелеудің негізгі процесі. Қабылдауды зерттеуге 

екі негізгі ықпалдың жалпы сипаттамасы: объективті және субъекті-

бағдарлаушы ықпалдар. Б.Г. Ананьев пен А.Н. Леонтьевтің мектептері, 

гештальтпсихология, когнитивті психологияның қабылдау психологиясына 

қосқан үлесі. 

Қабылдау қасиеттері: қабылдаудың тұрақтылығы, заттылығы, 

тұтастығы, категориялық пен таңдамалылығы. Аперцепция. 

Қабылдаудағы ішкі дайындықтың рөлі. Қабылдауға жеке адамның ішкі 

дайындығының әсерін эксперименттік зерттеу.  

Кеңістікті, уақытты, эмоциялық күйді қабылдау иллюзиясы. Фи-

феномен. Автокинетикалық эффект. 

Қабылдау перцептивті іс-әрекет ретінде. Заттық іс-әрекет 

қабылдаудың заттылығының себебі мен салдары ретінде. Іс-әрекет 

процесіндегі қабылдаудың дамуының индивидуалды ерекшеліктері. 

Кеңістікті, уақытты, қозғалысты қабылдау. 

Кеңістікті қабылдау. Кеңістікте бағдарлану процесіндегі қозғалыс 

анализаторының рөлі. Мидың функциональды ассиметриясы кеңістікті 

сипаттаудың негізгі механизмі ретінде. (Б.Г. Ананьев мектебінің 

зерттеулері). Нативист және генетистер теориялары. 

Шамалар мен формаларды қабылдау. Кеңістікті қабылдау: орналасуы, 

өлшемі мен объектінің алыстатылуы. Бағыт-бағдарды қабылдау, зат 

қасиеттерінің ұзартылуы, оның формасы, шамасы мен көлемі. Заттардың 

арасындағы арақашықтығы, орналасқан орындарын қабылдау. 

Бақылаушыдан алыстатылған заттарды  қабылдау. Кеңістіктік қабылдаудың 

бұзылуы.  

Көру бұрышы заңы, алыстаудың негізгі принциптері. Тереңдікті 

қабылдау, стереокөру механизмі. Көлемді қабылдаудағы бинокулярлы 

көрудің рөлі. Алысты қабылдаудағы аккомодация мен конвергенция маңызы. 

Уақытты қабылдау. Уақыт созылмалығын қабылдау және уақыт 

бірізділігі. Темп пен ритм түсінігі. Уақытты қабылдаудағы эксперименттік 

зерттеулер. Оқиғаларды қабылдау. Себептілікті  қабылдау. 
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Уақытпен толтырылған жағдай заңы. Объективті уақыттан өткенді еске 

түсіретін психологиялық уақыттан бас тарту. Уақытты эмоциялы себепті 

бағалау заңы. Уақытты қабылдаудағы индивидуалды айырмашылықтар. 

Уақытты қабылдауды зерттеу.   

Қозғалысты қабылдау. Ритм мен қозғалысты қабылдаудағы кинестезия 

мен есту түйсінуінің рөлі. 

Қозғалысты қабылдау процесі. Қозғалысты қабылдаудың негізгі 

теориялары (В.Вундт, М.Вертгеймер). Қозғалысты қабылдауды 

гештальтпсихология аясында зерттеу. 

 

Зейін аралық психикалық процесс ретінде 

Зейін түсінігінің анықтамасы. Зейін анықтамасының көпмағыналылығы. 

Зейіннің физиологиялық негіздері.  

Зейіннің негізгі қасиеттері және оның экперименттік зерттеулері. Зейін 

көлемі. Зейіннің концентрациясы, орнықтылығы, тербелісі. Зейіннің ауысуы 

және бөлінуі. 

Зейіннің түрлері. Еріксіз, енжар зейін. Еріксіз зейінді шарттандырушы 

факторлар. Зейін алды процестер, объектіні қабылдауға ішкі дайындық. 

Эмоция және зейін. 

Ерікті, белсенді зейін. Ерікті зейінді ұстап тұру және пайда болу шарты,  

ерекшеліктері. Ерікті зейіннің психологиялық механизмдері. Ерік және зейін. 

Еріктіден кейінгі зейін. Оны тудыру шарттары. Ерікті зейіннен кейінгі 

практикалық және педагогикалық мәніндегі маңыздылығы. 

Зейіннің теориялық және қолданбалы мәселелері. 

Зейін теориясы және оның физиологиялық механизмдері (Н.Н. Ланге, 

В.В. Вундт, И.П. Павлов, А.А. Ухтомский). 

Зейіннің өткізу қабілеті және таңдамалылығы. Таңдамалы зейіннің 

когнитивті моделдері: сүзгі моделі (Бродбент), бөлуші модель (Трейсман). 

Зейінді зерттеудегі қолданбалы аспектілер. Зейін – кез келген іс-

әрекеттің маңызды шарты. Зейіннің дамуы, жас ерекшелік факторы. 

Шашыраңқылық пен алаңдаушылықты жеңу. 

 

Ес психикалық процестер құрылымының өзегі ретінде 

Ес бұрынғы тәжірибені қайта жаңғырту, еске түсіру, сақтау ретінде. Ес 

өткен, осы және келер шақ арасындағы байланыс жүйесі ретінде (С.Л. 

Рубинштейн). Ес құбылыстарының аясы. Феноменалды ес үлгілері. (А.Р. 

Лурия). Ес және үйрену. Зейін және ес. Ес тұлғаны ықпалдастыру шарты 

ретінде. Автобтографиялық ес.  

Естің есте қалдыратын материал мазмұны мен оны қайта жаңғырту 

формасына тәуелділігі (Ф. Бартлетт, П. Жане, П.П. Блонский). Эйдетикалық 

ес және персеверация. Бейнелік ес (көру, есту, бөгде іс-әрекет). Үлгі-

елестер және үлгі-әрекет. Моторлық ес қимыл үйрену шарты ретінде (өз 

әрекетін есте қалдыру). Эмоциялық ес және оның аффектілі мазмұны. 
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Сөздік-логикалық ес, оның сөйлеу және ойлаумен байланысы. Естің  жеке 

даралық-психологиялық ерекшеліктері. 

Ерікті және еріксіз ес. Ұғынылған материалды еріксіз есте қалдыру, 

еріксіз есті зерттеудегі эскперименттік әдістер (П.И. Зинченко) Естегі 

материалды есте қалдырудағы түсіну деңгейлері мен мағыналық 

тармақтары (А.А. Смирнов). Естің дамуы жоғарғы психикалық функция 

ретінде (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). 

Адамның өмірлік тәжірибесіндегі дағдының қалыптасу рөлі. Дағды және 

ес. Үйрету заңдары. 

Ес психологиясының негізгі фактілері және заңдылықтары. Материал 

мазмұнының ықпалы (көлем рөлі, біржақтылық дәрежесі, материалдың 

мағыналылығы және үйреншіктілігі).  

Ішкі дайындықтың, мотивация және эмоциялық реакциялардың рөлі. 

Мнемикалық тапсырмаға субъектінің қатынасы. Еске іс-әрекеттегі 

үзілістердің әсері. Зейгарник эффектісі. Аффективті реакциялардың еске 

ықпалы. Субъектінің материалды ұйымдастырудағы мәні.  

Ритмикалық, конфигурациялық және семантикалық топтастыру. 

Стимулдың перцептивті ұйымдастыруы: жаттау әдісінің еске ықпалы, схема 

рөлі. Ұмыту және реминисценция. Уақыт аралығында естің өзгеруі. 

Эббингауздың ұмыту қисығы. Ретроактивті және проактивті тежелу. Ниеттің 

ұмытылуы. Стихиялы ұмыту және ұмыту әрекет ретінде. Ұмыту теориясы.  

Естің психологиялық теориялары және модельдері. Ес психологиясына 

ассоционизмнің қосқан үлесі. Вюрцбург мектебі және ес пен ойлаудың 

мағыналық концепциясы  интенциялар мен детерминацияланған үрдістердің 

жүйесі ретінде (Н. Ах, О. Кюльпе, К. Штумпф). Естің гештальт-теориясы. 

Естің психоаналитикалық теориясы. З.Фрейд бойынша ұмыту және 

ығыстырып шығару механизмі. Естің мәдени-тарихи теориясы тәжірибені 

беру механизмі ретінде (Л.С. Выготский). Ес тәжірибе мен санада болмысты 

трансформациялау механизмі ретінде (С.Л. Рубинштейн). Мнемикалық 

әрекеттер, ептіліктер мен дағды жүйесі ретінде естің іс-әрекеттік ықпалы 

(А.Н. Леонтьев). Ес туралы ақпараттық-кибернетикалық теория (Л.М. 

Веккер). 

Ес туралы алғашқы эксперименттік зерттеулер (Г. Эббингауз, В. Вундт). 

Таным процесіндегі естің мәні. Ес модельдері: Во, Линдсей және Норманн, 

Аткинсон мен Шифрин, қайта жаңғырту деңгейі (ҚЖД), өңдеу деңгейі (ӨД): 

Крэйк, өзімен қатынас эффектісі (ӨҚЭ), эпизодтық және семантикалық ес: 

Тульвинг, естің коннекционистік моделі: Румельхарт және Мак-Клелланд. 

Ес мнемикалық іс-әрекет ретінде. Ес ақпаратты сақтау және 

трансформациялау, тәсілдердің жиынтығы ретінде. Сенсорлық тіркеу. 

Иконикалық және эхоитикалық ес ұғымы. Қысқа мерзімді ес. Қайталаудың 

рөлі. Сиқырлы сан 7+2 (Дж. Миллер). Материалды құрылымдау арқылы 

қысқа мерзімді ес көлемін ұлғайту мүмкіндіктері. Сана мен қысқа мерзімді 

ес. Ұзақ мерзімді ес. Ес процестерін деңгейлік ұйымдастыру.  
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Құралдарды қолдану адам есін ұйымдастырудың ерекше принципі 

ретінде. Есте қалдыру адамның тарихи даму барысында ойлап табылған 

өзіндік әрекеті ретінде П. Жане түсініктері. В. Бартлетт концепциясындағы 

ішкі схема рөлі. Мнемоника түсінігі. Ес және сөйлеу. Ес және іс-әрекет. 

Тұлғаның өмірлік міндеттерін шешудегі естің қызметі, оның мотивациялық 

сфера динамикасымен, құрылымымен  шарттануы. 

 

Ойлау ақпараттарды қайта өңдеудің жоғарғы деңгейі ретінде 

Ойлау туралы түсінік. Тікелей сезімдік танымның ойлаудан 

айырмашылығы. Ойлау және заттық-практикалық іс-әрекет. Ойлаудың таным 

мен әлемді түрлендірудегі рөлі.  

Ойлауды зерттейтін ғылымдардың арақатынасы. Ойлау психологиясы 

туралы қазіргі түсініктер және тарихы. Вюрцбург мектебі ұсынған негізгі 

заңдылықтар. Ойлау туралы гештальтпсихологиядағы ұсынымдар. Ойлау 

психологиясына психоаналитикалық ықпал. Бихеовиоризм ойлау туралы. 

Ойлау когнитивті психологияда ақпаратттық процесс ретінде. Қазіргі 

психологиядағы ойлауды зерттеудегі негізгі бағыттар.  

Ойлау процестерінің ұғымға дейінгі және ұғымдық деңгейлерінің 

эмпирикалық сипаттамалары. Ойлау процесі құрылымындағы бейнелік және 

логикалық ойлаудың үздіксіз өзара әрекеті - ойлаудың ерекше қасиеті. 

Мағына тудырушы процестер мен түсіну феномені. 

Ойлауды зерттеу әдістері. Творчество өнімдерін талдау. Ойлауды 

зерттеудегі клиникалық әдістердің мүмкіндіктері. Қалыптастырушы 

эксперимент және ақыл әрекетінің табиғатын зерттеу.  

Ойлау түрлері. Көрнекі-әрекетті, көрнекі-бейнелік және сөздік-

логикалық ойлау. Бейнелік ойлау және қиял. Теориялық және эмпирикалық 

ойлау ерекшеліктері. Практикалық және теориялық интеллект. Логикалық 

және интуитивті ойлау. Ерікті және еріксіз ойлау. Аутистік, эгоцентрлік және 

шынайы ойлау. Творчестволық  және творчестволық емес ойлау.  

Ойлау іс-әрекеті мотивациясының ерекшеліктері. Аффект пен интеллект 

бірлігі принципі. Ойлау және ішкі бағдар. Ойлау іс-әрекетін эмоциялық 

реттелуі (О.К. Тихомиров). Ойлаудағы эмоция функцияларының 

қайшылықтары.  

Ойлау тапсырманы шешу ретінде. Тапсырманы шешуді іздестірудегі 

вербалды және вербалды емес компоненттердің арақатынасы. 

Операционалды мағына туралы түсінік (О.К. Тихомиров). Ойлау іс-

әрекетіндегі мақсатқа сәйкестілік. 

Ойлау, бірлескен іс-әрекет, қарым-қатынас. Диалогты ойлау. Бірлескен 

ойлау іс-әрекеті. Тұлға аралық таным құрылымындағы ойлау.  

Ойлау психологиясының қолданбалы мәселелері. Ойлау және оқыту. 

Ойлау патологиясы. Ойлау түрлері және индивидуалды ерекшеліктер. 

Жасанды интеллект мәселесі. 

Ойлау мен сөйлеудің жүйелік ұйымдасуы. 
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Ойлау мен сөйлеу бірлігінің мәселелері. Лингвистикалық 

салыстырмалық гипотезасы, оның психологиялық аспектілері. Ойлау және 

сөйлеудің генетикалық негізі. Вербалды ойлау - ойлау мен сөйлеу бірлігінің 

көрінісі ретінде. Ойлау мен сөйлеудің сәйкес еместігін анықтаушы 

аргументтер мен фактілер, олардың арасындағы қатынастың дамуының 

болуы.  

Диалогты ойлау және сана мәселелері (М.М. Бахтин). Диалогты ойлау –

бірлескен ойлау іс-әрекетінің интериоризация нәтижесі ретінде (С.М. 

Жақыпов). Ойлау іс-әрекетінің псевдобірлескен және псевдоиндивидуалды 

феномендері. 

 

Сөйлеу іс-әрекетің психологиялық мәселелері  

Сөйлеудің психологиялық талдауы. Психологиядағы сөйлеуді зерттеу 

ерекшелігі. Сөйлеу процесінің 4 түрі: айту, тыңдау, оқу, жазу. 

Психолингвистиканың негізгі мәселелері мен әдістері, сөйлеу іс-әрекеті мен 

сөйлеу әрекеті түсінігі.  

Сөйлеу түрлері мен функциялары. Ауызша, жазбаша, ішкі сөйлеу. 

Монологты және диалогты сөйлеу. Сөйлеу функциялары: коммуникативті, 

экспрессивті, сигнификативті, интеллектуалды. 

Грамматикалық деңгейде сөйлеудің туындау теориясы. Стохастикалық 

модель және оның Чарльз Осгуд модификациясы. Н.Хомскийдің 

трансформациялық моделі. 

Сөйлеуді қабылдау теориясы: акустикалық, моторлы, синтез арқылы 

анализ.  

 

Елестер мен қиял екіншілей бейне ретінде 

Елестер және қиял өткен мен мүмкін деген болашақ бейнесі ретінде. 

Елестердің эмпирикалық симаттамалары: жалпылылық, бұлыңғырлық, 

толымсыз, панорамдылық. Елестердің сезімдік-заттық сипаты. Көру, есту, 

сипап сезу, иіс сезу елестері және басқа да модальдылықтар. Дәйекті, 

бірізділікті бейнелер. Эйдетикалық бейнелер және түс көру.  

Теориялық және схемалық елестер. Елестегі кеңістік пен уақыттың 

шағылысуы. Тануға елестің қатысуы. Сенсорлық және перцептивті 

эталондар. Ойлау міндеттерін шешудегі елестің рөлі. Тұлғаның ішкі өмір 

динамикасындағы елес. Естеліктер, армандар және қиялдар. 

Қиял туралы түсінік. Қиял түрлері мен функциясы. Жаңа бейнелерді 

құру механизмдері. Елестер мен қиялды зерттеу әдістері. 

Творчестволық іс-әрекет психологиясы. Қиял мәселені шешу 

жағдайында бейне құру процесі ретінде. Мәселелік  жағдайда, мінез-құлық 

бағдарламасын құрудағы, еңбек іс-әрекетін шешудегі, өмір жолындағы 

өмірлік шешім табудағы қиялдың рөлі. 

Творчество ойлау мен қиялдың синтезінің нәтижесі ретінде. 

Творчестволық іс- әрекет түрлері және олардың ерекшеліктері. Продуктивті 

және латералды ойлау. Творчестволық ойлаудың ерекшеліктері. Іс-әрекеттің 
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қосалқы өнімі креативтіліктің негізі ретінде (Я.А. Пономарев). 

Творчествоның диалогты құрылымы. Креативтілік псевдоиндивидуалды 

ойлау іс-әрекетінің нәтижесі ретінде (С.М. Жақыпов). 

 

ПСИХИКАЛЫҚ КҮЙЛЕР ЖӘНЕ ТҰЛҒАНЫҢ ҚАСИЕТІ 

Эмоция және мотивация психологиясы 

Эмоция психологиясының жалпы сипаттамасы. Эмоцияның 

биологиялық мақсатқа сәйкестігі. Эмоцияның заттылығы. Эмоция іс-

әрекеттің ішкі регуляторы ретінде. Эмоцияның функциялары. Тұлғаның 

эмоциялық күйлерінің түрлері. А.Н. Леонтьев бойынша эмоциялық 

құбылыстардың жіктемелері: аффектілер, эмоциялар, сезім. Стресс. Көңіл 

күй. 

Эмоциялар теориясы. Аффектілер жайлы Спинозаның ілімі. В.Вундтың 

сезімдердің үш өлшемді концепциясы. П.К. Анохиннің биологиялық 

теориясы. Эмоцияның көрінуі жайлы Ч. Дарвиннің түсініктері. Джемс-

Лангенің эмоцияның физиологиялық теориясы. С. Шехтердің екі 

компонентті теориясы. 

Ерік психологиясы. Ерік түсінігі, ерікті әрекет және ерік регуляциясы. 

Ерік және ырықты регуляцияның арақатынасы. Ерікті зертетген әртүрлі 

ықпалдар. Әртүрлі ықпалдағы еріктің функциясы. Ерік регуляциясын 

эксперименттік және эмпирикалық зерттеулер. 

Ерік регуляциясының психологиялық механизмдері. Ерік күші ерік 

регуляциясының механизмі ретінде. Онтогенезде  ерік регуляциясының 

дамуы. Адамның ерік сапаларының даму деңгейін диагностикалау. Ерікті 

және өзіңді тәрбиелеу. 

Мотивация психологиясы. «Мотив» және «мотивация» түсініктері. 

Қажеттіліктер тірі жүйелердің жалпы қасиеті ретінде және мотивация 

процестерінің негізі ретінде. Мотивациялық сфераны иерархиялық 

ұйымдастыру. Мотивацияның биологиялық және әлеуметтік деңгейлерінің 

арақатынасы. 

Мотивацияның онтогенетикалық және ситуативті дамуы. Мотивацияны 

зерттеудің негізгі ықпалдары. Мотивацияның интенсивтілігі және іс-

әрекеттің тиімділігі. Мотивация оптимум түсінігі. Йеркс-Додсон заңы. 

 

Тұлға адамның психологиялық қасиеттерінің жүйесі ретінде.  

Қабілет психологиясы. Темперамент және мінез 

Қабілеттер мен нышандардың анықтамасы. Нышандар қабілеттердің 

биофизиологиялық негізі ретінде. Қабілетті психологиялық анықтау 

мәселесі. Қабілеттерді дамыту мен қалыптастыру процесіндегі іс-әрекеттің 

әртүрлі түрлерінің рөлі. Псевдо бірлескен іс-әрекет нышандарды қабілеттерге 

өзгерту шарты ретінде. Псевдоиндивидуалды практикалық іс-әрекет 

қабілеттерді дамыту шарты ретінде (С.М. Жакыпов). Дарындылық-

қабілеттердің жүйелі көріну нәтижесі. Ұғымдардың арақатынасы: қабілеттер, 

дарындылық, талант, генилік. 
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Қабілет теориялары. Дарынды балалардың айрықша ерекшеліктері. 

Темперамент және мінез. Темперамент жайлы жалпы түсінік.  

Темперамент жайлы жалпы түсінік Э. Кречмер және У. Шелдонның 

темпераменттің конституционалды типологиясы. И.П. Павловтың 

темперамент туралы ілімі: жүйке жүйелерінің типтері және жүйке 

процестерінің қасиеттері. Темперамент типтерінің психологиялық 

сипаттамасы, темпераменттің қасиеттері. Темперамент және іс-әрекет. 

Темперамент бойынша психолог пен педагогтың жұмысының ерекшеліктері. 

Мінез туралы түсінік. Мінез және тұлғаның бағыттылығы. Мінез-құлық 

стереотиптері мен мінез қырлары. Мінез және темперамент; мінез және ерік. 

Мінез және сыртқы келбет-идеография. Мінез акцентуациясы мен 

психопатология теориялары (К. Леонгард, А.Е. Личко, П.Б. Ганнушкин). 

Мінез типологиясы моделдері (Э. Фромм, А. Лоуэн). К. Юнгтің 

индивидуалды мінездің типологиялық моделдері. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Психологияның пәні, салалары және міндеттері.  

2. Психологиялық ғылымдардың дамуының негізгі сатылары. 

3. Әдіснама түсінігі. Психологияның әдістерінің жіктемесі. 

4. Тұлғаның психологиялық құрылымы.  

5. Іс-әрекеттің түрлері мен құрылымы.  

6. Психиканың даму сатылары. Адам психикасының дамуындағы 

еңбектің рөлі. 

7. Сана және ұғынылмаған психикалық процесстер. 

8. Түйсіну жайлы түсінік. Түйсінудің түрлері, қасиеттері мен 

заңдылықтары. 

9. Қабылдау: оның түрлері, қасиеттері мен ерекшеліктері. 

10. Зейін түсінігі, түрлері, қасиеттері мен функциялары. 

11. Естің  түрлері, процестері мен заңдылықтары. 

12. Ойлау туралы түсінік. Түрлері мен ойлау теориялары.  

13. Сөз іс-әрекетін психологиялық талдау. 

14. Елестер мен қиял өткен немесе мүмкін деген болашақтың бейнелері 

ретінде. 

15. Темперамент және мінез: типологиялар мен теориялар. Қабілеттер. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. «Теориялық, қолданбалы және практикалық психология» немесе 

«Адамның сенсорлық ұйымдасуы» тақырыптарына баяндама-презентация. 

2.  Психологияның салалары бойынша ассоциограмма құрастыру. 
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3. Барлық негізгі психологиялық мектептерді психология ғылымының 

тарихындағы олардың концепцияларының маңызын сатылап кесте түрінде 

беру. 

4. Жоба - «Қазақстанның психологиялық ғылымы: адамдар, оқиғалар, 

мәліметтер. Анықтама құрастыру. 

5. Классикалық әдебиеттерді конспектілеу  (мысалы, кітаптар: Леонтьев 

А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1981. – 584с.; Леонтьев А.Н. 

Деятельность. Сознание. Личность. – М., 2005.; Ананьев Б.Г. Человек как 

предмет познания. - СПб.: Питер. 2001. - 288 с.; Ганзен В.А. Системные 

описания в психологии. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1984.) 

6. Қазіргі заманауи психологияның маңызды мәселелері бойынша 

рефераттар (мысалы: Тұлғаның дамуы; Социализация және 

индивидуализация; Творчестволық дарындылық құрылымы; Творчестволық 

іс-әрекеттің түрлері және олардың ерекшеліктері). 

7. «Жалпы психология» курсы бойынша мазмұнды суреттелген 

глосарий құрастыру 

8. Осы курс бойынша кез келген тақырыпқа кроссворд құрастыру. 

9. Жоба –зерттеудің эмпирикалық әдістемелерін адаптациялау мен 

апробациялау-ағылшын тілінен аудару  

10. Көркем фильмді көру және психологиялық талдау (таңдау берілген 

фильмдердің мысалдары: «Помни», «Транс», «Король говорит», «Вечное 

сияние чистого разума» және басқалар). 

11. «Менің танымдық процестерімнің ерекшеліктері» немесе «Менің 

мінезімнің ерекшеліктері» тақырыптарына эссе. 

12. Творчестволық өзін презентациялау (өлеңдер, ән, фото, би, 

пантомима, шарж, сурет, пародия және басқалар). 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Психологияның салалары: фундаменталды және қолданбалы. 

Психологиялық кеңес беру, психотерапия, психокоррекция. 

2. Казахстандық психология: бастаулардан замануи жаңаларына дейін  

3. Қазіргі заманауи психологияның негізгі мектептері, бағыттары, 

принциптері мен категориялары. 

4. Тұлғаның индивидуалды даму процесіндегі интериоризация және 

экстериоризация . 

5. Қажеттіліктер және мотивтер. 

6. Психиканың барлығы туралы субъективті және объективті 

критерийлері. 

7. З.Фрейдтің ұғынылмаған процестерді зерттеуі. Ұйқының 

физиологиясы. 

8. Түйсінудің заңдылықтары: адаптация, сенсибилизация, синестезия. 

Сенсорлық депривация.  



52 

 

9. Қабылдаудың жас ерекшелік динамикасы. Қабылдаудағы иллюзия. 

10. Танымдық процестер жүйесіндегі зейіннің рөлі. Зейін теориялары 

(Н.Н. Ланге, В.В. Вундт, И.П. Павлов, А.А. Ухтомский). 

11. Мнемоника түсінігі. Мнемоникалық тәсілдердің сипаттамасы. 

12. Ұғынымды ойлау ойлау дамуының жоғарғы сатысы ретінде және 

оны ұйымдастырудың жоғарғы деңгейі. 

13. Сөздің түрлері, функциялары және сөз теориялары. 

14. Жаңа бейнелерді құру механизмдері. 

15. Мінез акцентуациясы және психопатология теориялары (К. 

Леонгард, А.Е. Личко, П.Б. Ганнушкин). 
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Ахтаева Н.С. – психология ғылымдарының докторы, профессор 

Кабакова М.П. – психология ғылымдарының кандидаты,  

профессор м.а. 

Жұбаназарова Н.С. – психология ғылымдарының кандидаты, доцент 

 

Пікір  жазғандар: 

Саңғылбаев О.С. – психология ғылымдарының докторы, Абай 

атындағы Қазақ ұлттық пепагогикалық университетінің профессоры 

Дуйсенбеков Д.Д. – психология ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Алға қойылған саяси мақсатты – Қазақстанның бәсекеге қабілетті 

мемлекет мәртебесіне қол жеткізуді ескере отырып, психологиялық 

ғылым алдында бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру мен дамыту 

бойынша ерекше міндет болып табылады. 

«Даму психологиясы» курсы әр түрлі жастық категориясындағы, 

этностық тобындағы, әр түрлі әлеуметтік топтағы адамдармен жұмыс 

жасау қабілеттері мен машықтарын қалыптастыру білімді меңгеруді 

қарастыратын практик-психологтарды кәсіби дайындау үдерісіндегі 

міндетті және іргелі курстардың бірі. «Даму психологиясы» курсының 

мазмұнын меңгеру студенттерге алған құзыреттіліктерді тіршіліктің әр 

түрлі салаларында қолдануға мүмкіндік береді: қоғамдық-саяси, 

әлеуметтік, кәсіби-іскерлік, жеке және отбасылық. Даму  психологиясы 

бойынша  мамандану негізінде студенттерде кәсіби білімдер мен 

қызығуларды қалыптастыруға бағытталған.  

Берілген курс онтогенездегі психика дамуының жас мөлшері 

заңдылықтарын зерттеуге бағытталған және қосымша пәндермен жалпы, 

педагогикалық, әлеуметтік психология, педагогика және т.б. байланысты. 

Онда жастың психикалық дамудың көздері мен қозғаушы күштері туралы 

заманауи ғылыми мәліметтер көрсетілген. Психиканың онтогенездегі – 

туылғаннан жастық шаққа дейінгі даму заңдылықтарының мәселелеріне 

көп көңіл бөлінген. Сонымен қатар, ересек адамның өмір циклы 

психологиясы мен геронтопсихологияның мәселелері де қарастырылған. 

Психологияның қолданбалы зерттеулерінің өзекті әрі басым 

бағыттары – балалар мен жасөспірімдердің дамуының негізгі 

факторларының мәселелері, қатынас пен өзара қарым-қатынас жасаудың 
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тұлғалық ерекшеліктері; Қазақстан Республикасының саяси-мәдени 

саласының жағдайларындағы тұлға әлеуметтенуінің психологиялық 

негіздері; білім беру, ғылым, отбасы және т.б. әлеуметтік-психологиялық 

мәселелері. 

«Даму психологиясы» курсын оқу процесінде студент ғылыми-

психологиялық әдебиеттердің негізінде  даму психологиясын оқу мақсатында 

алған білімдері болашақ мамандардың ғылыми ой-өрісін кеңейтуге, 

педагогикалық іс-әрекетке дайындығының теориялық сапасын жоғарылатуға, 

теориялық және тәжірибелік білімдерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Курстың пререквизиттері: «Жалпы психология», «Салыстырмалы 

психология»,  «Әлеуметтану», «Философия», «Тарих». 

Постреквизиттері: «Педагогикалық психология», «Психологияны 

оқыту әдістемесі», «Басқару психологиясы», «Эксперименттік психология», 

«Психодиагностика». 

Студент құзіреттілігінің негізгі формалары (білім, іскерлік және 

дағды): 

«Даму психологиясы» курсын меңгеруде студент білуі керек: 

- жеке адамның дамуындағы психологиялық механизмдер мен 

заңдылықтарын; 

- мемлекеттік және шетел тіліндегі мамандық бойынша ғылыми, 

анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді пайдалану ерекшеліктерін; 

- білім беру және ақпараттық технологиялар негізінде білімін кеңейту 

мен оқу бағдарламасының аяқталуында өзіндік оқуды қамтамасыз ететін 

тұлғалық қасиеттерді  қалыптастыруын; 

- жастың психикалық құбылыстарының негізгі заңдылықтары туралы. 

Студент жасай алуы керек: 

- әрбір жас кезеңдеріндегі тұлғалардың психикалық дамуларындағы 

индивидуалды айырмашылықтарын зерттеуді түсіну; 

- тұлғаның онтогенездегі даму барысында кездесетін жастық 

дағдарыстарымен, олардың себептерін анықтауға арналған әр түрлі әдістерді 

анықтауды, өңдеуді және іріктеуді жасай алуы; 

- жас ерекшеліктері  курсы бойынша әлемдік және отандық 

психологиядағы теориялар мен эмпирикалық зерттеулерді талдау, бағыттар 

және идеяларымен балаларға ықпал етудің негізгі жолдарын табу барысында 

теориялық білімін негіздеуге, өңдеп қайта жаңғырту және қолдану;  

Студент келесі дағдыларға ие болуы керек:  

- адамзат дамуының заңдылықтары мен даму ерекшеліктерін жан-

жақты зерттеу және меңгеруді; 

- баланың психикалық және дене дамуын жан-жақты жетілдіруге 

бағытталған психологиялық негізгі әдістер мен түрлерін анықтауды; 

- оқу-ізденістік іс-әрекеттің дағдылары; психиканың тірі материяның 

арнайы қасиеті мен жүйелі құбылысы ретінде дамуы мен қызметінің жалпы 

заңдылықтарын, ғылыми бағыттарда көрінуі мен сапаларын зерттеуді.  
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Даму психологиясы» пәнінің адам туралы ғылымдар жүйесіндегі 

орны. Маман-психологтарды дайындаудың құрамды бөлігі ретінде даму 

психологиясы туралы түсінік. Даму психологиясының қалыптасу тарихы мен 

дамуының алғышарттары.  
Даму психологиясындағы жалпы психологиялық мәселелерді шешудегі сараптау (эксперименттік) 

зерттеулердің мәндерін, жас ерекшелік психологиясындағы теория мен практиканың байланысын жүзеге 

асыра алу мүмкіндігін алады.  Даму психологиясы қолданбалы мәнін  денсаулық сақтауда, оқыту мен 

тәрбиеде, диагностика мен коррекцияда, теориялық және тәжірибелік білімдерін дамытуға  бағытталған 

ғылым. 

Курстың мақсаты: студенттердің ғылыми ой-өрісін кеңейтуге, психологиялық іс-әрекетке 

дайындығының теориялық сапасын жоғарылатуға, балалардың жас ерекшелік дамуының заңдылықтарын, 

теориялық және тәжірибелік білімдерін қалыптастыруға  бағытталған. Бала психологиясының әртүрлі жас 

дамуының кезеңдерінің айрықша ерекшеліктерін, іс- әрекеттің әртүрлілігін, жеке адамды қалыптастыратын 

психикалық қалыптар мен мінез-құлықты, баламен жұмыс істеу барысында берілген заңдылықтарды есепке 

алу туралы студенттердің ғылыми түсініктерін дамыту.  

Курстың міндеттері: пәнді оқу барысында студентте мыналар 

қалыптасуы қажет: 

№ Тақырып атауы 

 Кіріспе 

 Даму психологиясына кіріспе 

1. «Балалық шақ» ұғымын тарихи талдау 

2. Даму психологиясының пәні, міндеттері және зерттеу әдістері 

 Даму  психологиясының  негізгі бағыттары 

3. Психикалық дамудың теориялары 

4. Психикалық дамудың заңдылықтары 

 Даму кезеңдері 

5. Нәресте психологиясы (туылғаннан бір жасқа дейін) 

6. Ерте балалық шақтағы баланың физикалық және психикалық дамуы 

7. Мектепке  дейінгі жастағы психикалық дамудың жалпы сипаттамасы  

8. Ойын іс-әрекеті  психологиясы 

9. Бастауыш мектеп жасындағы баланың дамуы 

10. Жас өспірімдік кезеңінің психологиялық ерекшеліктері 

11. Ерте жастық шақ психологиясы 

12. Ерте кемелденудің психологиялық ерекшеліктері (20-тан 40 жасқа 

дейін) 

13. Орта кемелденудің психологиялық ерекшеліктері (40-тан 60 жасқа 

дейін) 

14. Кейінгі (немесе кеш) кемелденудің психологиялық ерекшеліктері (60-

тан 75 жасқа дейін) 

15.  Геронтопсихология және оның міндеттері 
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- әлемдік және отандық психологиядағы теориялар мен эмпирикалық зерттеулерді талдау, бағыттар 

және идеяларымен студенттерді таныстыру.      

- адам психологиясы қалыптасуының негізгі тенденцияларын 

қарастыру; 

- студенттерде қалыптасып келе жатқан тұлғаны жоғары құндылық 

ретіндегі көзқарасын қалыптастыру; 

- әрбір адамның психикалық пішінінің психикаға тікелей араласуды 

қарастырмайтын бірегейлігі мен қайталанбастығы идеясын қабылдау.  

Курста берілетін білімдер мен ептіліктер психикалық процестердің 

негізгі теориялық жағдайларын игерудің теориялық негізін құрайды, әрбір 

адамның психикалық құрылымының қайталанбастығы және дарындылығы 

туралы пікірін қабылдау. Курсты оқу кеңейтілген  семинар сабақтарымен 

қамтылады. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ДАМУ ПСИХОЛОГИЯСЫНА КІРІСПЕ 

 

«Балалық шақ» ұғымын тарихи талдау 

Балалық шақ кезеңінің парадокстары мен қарама- қайшылықтары. 

Балалық шақ тарихының мәселесі. Филип Ариестің балалар киімінің 

эволюциясы туралы үш тенденциясы. Адам өмірінің жастық дифференциясы. 

Балалық шақты зерттеудің тарихи қағидалары. Бала дамуының психикалық 

спецификациясы. 

 

Даму психологиясының пәні, міндеттері және әдістері 

Даму психологиясының теориялық және практикалық міндеттері.  

Даму психологиясының пайда болу тарихы. Даму психологиясының басқа 

ғылымдармен байланысы. Даму психологиясының мәселелері. Психикалық 

дамудың әрбір кезеңіндегі адамдар арасындағы жеке дара 

айырмашылықтарын оқып үйрену.  Даму психологиясының әдістері және 

олардың сипаттамасы (бақылау, эксперимент, диагностикалық әдіс, егіздер 

әдісі, лонгитюдтік әдіс, көлденең кесу). Даму психологиясының негізгі 

категориялары (жас, периодизация, даму және т.б.). Даму психологиясының 

бөлімдері. 

 

ДАМУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

 

Психикалық дамудың теориялары 
Бала психологиясы дамуының негізгі бағыттары. Бала психологиясы дамуындағы биогенетикалық 

және социогенетикалық бағыттар, конвергенция теориялары.  Бала дамуының психоаналитикалық 

теориялары. Зигмунд Фрейдтің классикалық психоанализі. Анна Фрейд еңбектеріндегі классикалық 

психоанализдің дамуы. Эрик Эриксонның тұлға дамуының эпигенетикалық концепциясы. Жан Пиаженің 

баланың интеллектуалды дамуы туралы ілімі. Л.С.Выготскийдің жоғарғы психикалық функцияларды 

дамыту теориясы. Ассоционизмдегі (Д. Гартли), бихевиоризмдегі (Дж.Уотсон, Э. Торндайк), 

небихевиоризмдегі (К. Халл, Э. Томен, Б. Скиннер) психикалық даму процесі жайлы түсініктер. 

 

Психикалық дамудың заңдылықтары 
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Даму туралы түсінік. Психикалық дамудың жылжымалы күштері және 

қайнар көздері. Дамудың табиғи алғышарттары. Психикалық дамуда 

тәрбиелеу мен оқытудың жетекші рөлі. Сензитивтік кезеңнің және жетекші 

іс-әрекеттің әлеуметтік жағдайының даму  түсінігі.   
Психологиядағы жас периодизация мәселес. Әр түрлі авторлардың периодизацияларды 

салыстырмалы талдауы. Жас периодизациясы туралы түсінік, әртүрлі бағыттар мен кезеңдер критерилері 

(Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейн). Л.С. Выготскийдің жұмыстарындағы 

периодизация мәселесі. Шетелдік периодизация теорияларына сынды талдау (А. Гезелл, С. Холл, К. Бюлер, 

Ш. Бюлер, А. Валлон, Ж. Пиаже, Э. Эриксон). Психикалық дамудағы нақты жастық шектердің болмауы, 

паспорттық және психологиялық жастың сәйкес келмеуі. Периодизация мәселесінің қазіргі күйі, дамудың 

жаңа теориялары, жалпы психикалық дамудың интегралды периодизациясы. 

 

ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 

Нәресте психологиясы (туылғаннан бір жасқа дейін) 

Туылу дағдарысы. Туа пайда болған рефлекстер. Шартты 

рефлекстердің пайда болуы. Рецепторлардың, эмоциялардың, 

қозғалыстардың дамуы. Сәбидің шартсыз рефлекстері мен атавизм-

рефлекстері. “Жандану” комплексі ерте сәбилік шақтың негізгі жаңа 

құрылымы ретінде. Психика қалыптасуы процестеріндегі депривация 

(қажеттіліктердің қанағаттанбауы) мәселесі. Баланың танымдық 

процестерінің дамуына қарым-қатынастың  ролі. Сәбилік жастағы сенсорлық 

процестерінің қалыптасуының негізгі заңдылықтары. Эмоциялық 

Эмоционалды қарым-қатынас - сәбилік жастағы жетекші фактор. Баланың 

нәрестелік кезеңіндегі психикалық және физикалық дамуы.  

 

Ерте балалық шақтағы баланың физикалық және психикалық 

дамуы  

Ерте балалық шақ сипаттамасы. Ерте балалық шақтағы психиканың 

даму шарттарының жалпы сипаттамасы.  Баланың мектепке дейінгі жастағы 

дамуының психологиялық ерекшеліктері. Ерте жас қызметінің жетекші түрі. 

«үш жас дағдарысы» түсінігі. Затты-манипулятивті іс-әрекет ерте балалық 

шақтағы психикалық қалыптасудың жетекші факторы ретінде. Ерте балалық 

шақтағы негізгі заңдылықтар және заттармен әрекеттерінің қалыптасу 

кезеңдері. Ерте балалық шақтағы ойын іс-әрекетінің психологиялық 

сипаттамасы. Ерте жастағы эмоциялардың және жоғарғы сезімдердің даму 

ерекшеліктері. Ерте жастағы психикалық процестердің қалыптасуларының 

негізгі заңдылықтары. Ерте балалық шақтағы ойын іс-әрекетінің 

психологиялық сипаттамасы. Ерте жастағы баланың алғашқы тұлғалық 

формалары. Ерте балалық шақтағы сөйлеудің қалыптасуы мен қарым-

қатынас. Көрнекі-әрекеттік ойлау. Бала сөйлеуінің автономды рөлі. 

Психологиядағы бала сөйлеуінің теориялары (Ж.Пиаже, А.Валлон, 

В.Штерн).  

 

Мектепке дейінгі жастағы психикалық дамудың жалпы 

сипаттамасы  
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Мектепке дейінгі кезеңдегі психикалық процестердің қалыптасуының 

негізгі заңдылықтары.  Мектепке дейінгі жастағы балалардың дамуының 

негізгі факторлары. Іс-әрекеттің  жетекші түрі. Дамудың әлеуметтік жағдайы.  
Мектепке дейінгі балалардың танымдық процестерінің дамуы. Сезімдердің қалыптасуы. Баланың 

жаңа іс-әрекетке қосылуы (тазалық, оқу мен еңбектің элементтері). Баланың мектепке психологиялық 

дайындық мәселесі. Мектепке дейінгі кезеңнің соңындағы балалардың анатомо-физиологиялық 

ерекшеліктері. Баланың психикалық дамуына сенсорлық процестердің мақсатты қалыптасуының маңызы 

(А.В.Запорожец, В.П.Зинченко, Л.А.Венгер). Сөздікті меңгеру және сөздің грамматикалық ретінің 

қалыптасуы, сөздің негізгі қызметтерінің қалыптасуы. Алты жасар баланың жеті жасар баладан 

айырмашылығы. Мектепке дейінгі баланың мектепке оқуға дайындығын анықтайтын психологиялық және 

мінез-құлықтық ерекшеліктер. 

 

Ойын іс-әрекеті  психологиясы  

Баланың дамуындағы  ойынның рөлі.  Ойындар теориялары  (В. Штерн, 

А.Адлер, Д.Б.Эльконин). Ойынның басқа іс-әрекеттерден 

айырмашылықтары.  Ойын іс-әрекетіндегі баланың психикасындағы сапалық 

өзгерістер: әлеуметтену негізінде, ұжымдық өзара қарым-қатынастардың, 

танымдық процестердің дамуы. Ойынның пайда болуының әлеуметтік-

тарихи сипаты, оның генезисі мен қызметінің құрылымы. Шетелдік ойын 

теорияларының психологиялық талдамы (К.Гросс, Г.Спенсер, К.Бюлер, 

С.Холл, В.Штерн). Психоаналитикалық тұжырымдамалардағы ойын 

теориялары. Отандық психологиядағы ойын теориялары. 

Бастауыш мектеп жасындағы баланың дамуы 

Бастауыш мектеп жасының сипаттамасы. Бастауыш мектеп жасындағы 

психиканың қалыптасуы шарттарының жалпы сипаттамасы. Бастауыш 

мектеп жасындағы балалардың физикалық және анатомиялық-

физиологиялық дамуы. Оқу іс-әрекеті бастауыш мектеп жасындағы 

психиканың қалыптасуына жетекші ретінде. Танымдық 

қызығушылықтардың  байқалынуы мен қабілеттердің ерте көрінуі. Бастауыш 

мектеп жасындағы балалардың  мінезінің дамуы. Бастауыш мектеп 

жасындағы балалардың қажеттілік-мотивациялық және эмоция - ерік 

сферасының дамуы.  Бастауыш мектеп оқушысының танымдық іс-әрекеті. 

Психикалық процестердің (зейін, ес, елес, ойлау, қиял және т.б.) 

ерекшеліктері. Бастауыш мектеп оқушысының оқу іс-әрекеті. Мектептегі 

алғашқы теориялық ойлаудың қалыптасуы (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов).  

Қызығушылықтар жүйесінің өзгеруі. Оқу-танымдық мотивтер. Мектеп пен 

оқуға  жағымды қатынасты қалыптастыру. Оқу іс -әрекетінің жалпы 

құрылымы, қалыптастыру заңдылықтары. Сыныптастарымен тұлғааралық 

қарым-қатынастардың қалыптасуы. Ақыл -ой әрекеті мен ұғымдарды 

сатылап қалыптастыру (П.Я. Гальперин). Бастауыш мектеп жасындағы 

балалардың  психикалық процестерінің дамуының негізгі заңдылықтары. 

Бастауыш мектептегілердің сөзінің дамуы. Сөзді ұғыну мәселесі, оның 

элементтері, формалары, оқытудың әр түрлі нұсқаларындағы функциялары 

(Д.Б. Эльконин, А.К. Маркова, С.Н. Карпова). Ойын қарым- қатынас құралы 

ретінде. «Мұғалім – оқушы – ата-аналар»  жүйесіндегі  өзара қарым-

қатынастар. Оқу іс-әрекетінен тыс үдерістегі қарым-қатынас. Бастауыш 
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мектеп жасындағы тұлғаның дамуы. Бастауыш мектеп оқушысының рухани - 

адамгершілік тұрғысынан дамуы. 

 

Жасөспірімдік кезеңінің психологиялық ерекшеліктері 
Жасөспірім жасына өтудің анатомиялық-физиологиялық және психологиялық алғы шарттары. 

Жасөспірімдердің физикалық, ақыл-ой, әлеуметтік дамуындағы индивидуалды және жыныстық 

айырмашылықтар. Жыныстық жетілудің бастамасы және жыныстық тәрбиенің әлеуметтік-психологиялық 

мәселелері. «Есею сезімі» түсінігі. Жасөспірімде таным мен қоғамдық қызығушылықтардың және жүріс-

тұрыс мотивтерінің (түрткілерінің) қалыптасуы. Осы жас кезеңіндегі қабылдау, елестету, зейіннің даму 

ерекшеліктері. Естің қайта құрылуы, жасөспірім есінің бастауыш мектеп оқушысынан негізгі ерекшеліктері. 

Естің басқа психикалық процестермен байланысының өзгерістері.  Ес пен ойлаудың өзара байланысы. 

Жасөспірімнің оқу іс-әрекеті. Кәсіби бағыттылық мәселесі. Оқуға жағымды қатынасты қалыптастыру. 

Жасөспірімдік шақтағы тұлғаның дамуы. Ерте жастық шақ жасына өтудің негізгі алғышарттары. 

Жасөспірімдердің талпыну деңгейі. Ересектер мен балалар арасындағы өзара түсіну қиындықтары. Қарым-

қатынастағы қажеттілік, өзіндік бекіту және мойындау жас өспірімдік жастағы жетекші фактор ретінде. 

Жасөспірімдік шақтағы құрдастармен қарым-қатынасы, әр түрлі топтар мен бірлестіктердің қалыптасуы. 

МЕН-концепцияның дамуы. 

 

Ерте жастық шақ психологиясы 
Жоғарғы мектеп жасының (ерте жастық шақ) жалпы әлеуметтік-психологиялық сипаттамасы. 

Өмірлік жоспарлар мен кәсіби қызығушылықтарды қалыптастыру. Өмір мақсаттарын таңдау. Кәсіби 

бағыттылық ерте жастық шақтағы жаңа құрылым ретінде. Ерте жастық шақтағы мамандық таңдаудың 

психологиялық ерекшеліктері. Мектеп пәндеріне таңдамалы қатынас. Ата-аналар және мұғалімдермен өзара 

қарым-қатынас. Интимді-тұлғалық қарым-қатынас. Психикалық процестерді жетілдіру. Интеллектке 

жоғарғы талаптарды қалыптастыру. Ерте жастық шақтағы сана дамуының негізгі бағыттары.  Жетекші іс-

әрекет мәселесі. Сана-сезімнің, өзін-өзі бақылаудың, өзін-өзі басқарудың дамуы. Ойлау, сөйлеу, қиял 

дамуының ерекшеліктері. Ерте жастық шақтағы ойлау және оның қалыптасуының психологиялық шарттары 

(Ж.Пиаже). Өтпелі кезеңдегі жоғарғы психикалық функциялардың дамуы (Л.С. Выготский). Ғылыми 

көзқарастардың даму жолдары (Д.Б.Эльконин).  Ерте жастық шақтағы тұлғаның қалыптасуы мен дамуы. 

Дүниетанымының қалыптасуы. Ерте жастық шақтағы құндылық бағдарлар мен мотивтер. Моральды өзін-өзі 

анықтау. Кәсіби ниеттерді жүзеге асыруға дайындық. Алғашқы дербес қадамдар. Ерте жастық шақтағы 

өмірлік өзін-өзі анықтау. Ерте жастық максимализм. Пайымдардың тәуелсіздігі. Ерте жастық шақтағы 

маңызды әлеуметтік-мәнге ие қасиеттердің дамуы. 

 

Ерте кемелденудің психологиялық ерекшеліктері (20-тан 40 жасқа 

дейін) 
Когнитивті ерекшеліктер. Ерте кемелдену кезеңіндегі танымдық 

процестер (түйсік, қабылдау, ес, ойлау, сөйлеу, зейін) дамуының 

ерекшеліктері. Студенттік жас ерекшеліктері. Аффективті және 

мотивациялық сфералар. 30- жасқа қадамдағы құндылықтар жүйесі. МЕН-

Концепция ерекшеліктері. Кәсіби МЕН-Концепция және өзін-өзі бағалау. 

Мінез-құлықтық ерекшеліктер. Тынығу іс-әрекеті. 

 

Орта кемелденудің психологиялық ерекшеліктері (40-тан 60 жасқа 

дейін) 

Кемелдену кезеңінің әлеуметтік мәні. Орта кемелдену кезеңіндегі  

психикалық танымдық процестердің ерекшеліктері.  Құнды бағдарлану, 

дүниетаным мәндері. Өмірдің орта жасындағы дағдарыс. Аффективті және 

мотивациялық сфера. Отбасылық өмір мотивациясы. Орта кемелдену 

кезеңіндегі МЕН-концепция мен өзін-өзі танудың ерекшеліктері. Мінез-

құлықтық ерекшеліктер. Орта кемелдену кезеңіндегі тынығу. 
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Кейінгі (немесе кеш) кемелденудің психологиялық ерекшеліктері 

(60-тан 75 жасқа дейін) 

Когнитивті ерекшеліктер. Түйсік пен қабылдаудың дамуы. Дыбыс 

сезімталдығының өзгеруі. Көрудің бұзылуы. Естің өзгерістері. Ойлаудың 

дамуы. Кемеңгерлік. Интеллектуалды функциялардың төмендеу себептері. 

Аффективті және мотивациялық сфералар. МЕН-концепцияның 

ерекшеліктері. Мінез-құлықтық ерекшеліктер. Материалдық әл-ауқаттылық. 

Жақын адамдарды жоғалту және жалғыздық. Өмірлік кеңістіктің тарылуы. 

 

Геронтопсихология және оның міндеттері  

«Геронтология» және «геронтопсихология» ұғымы. Кәріліктің 

физиологиялық және психологиялық ерекшеліктері. Қартаю психологиялық 

феномен ретінде (Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, Д.Б. Бромлей). Кәріліктің 

функционалды мүмкіндіктері. Қарым-қатынас қарттықтың психологиялық 

феномені ретінде. Қартаң адамдардың балаларға, жастарға және басқа 

жастағы адамдарға қатынастарының психологиялық мәні.  

Интеллектуалды және эмоциялық өзгерістері. Геронтологиялық 

жастағы әлеуметтік белсенділіктің психологиялық мәні. Зейнетке шығу 

алдын және зейнеке шыққаннан кейінгі кезеңдегі психологиялық дағдарыс.  

Егде және қартайған шақтағы белсенді, толыққанды өмір сүру үшін 

жағдайлар жасау мәселелері. Қартаюдың биологиялық, әлеуметтік 

критериялары мен факторлары. Қарттық шығармашылық белсенділік шағы. 

Қарттыққа психологиялық дайындық, өмірлік мағына мәселесі (Д.Б. 

Бромлей, Д.Ф. Чеботарев). Ұзақ өмір сүру мәселесі.  

 

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Заманауи даму психологиясының пәні мен мәселелері. 

2. Дамудың негізгі теориялары 

3. Тұлғаның психикалық дамуының заңдылықтары 

4. Нәресте психологиясы (туылғаннан бір жасқа дейін). 

5. Ерте және мектепке дейінгі жастағы психикалық даму 

ерекшеліктері. 

6. Ойын психологиясы. 

7. Баланың мектепте оқуға психологиялық дайындығы. 

8. Бастауыш мектеп жасындағы баланың дамуы. 

9. Жасөспірімдік шақтың психологиялық ерекшеліктері 

10. Ерте жастық шақ психологиясы. 

11.  Ерте кемелденудің психологиялық ерекшеліктері (20-дан 40 жасқа 

дейін)  

12.  Орта кемелдену (40-тан 60 жасқа дейін) 

13.  Кейінгі кемелдену (60-тан 75 жасқа дейін) 

14. Геронтопсихологияның пәні мен міндеттері 
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15.  Кәрілікке психологиялық даярлық. МЕН-концепциясының 

ерекшеліктері. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.  Теориялық ережелерді талдау. Бақылау формасы: жиынтық кестенің 

болуы. 

2. Жас ерекшелік кезеңдер сипаттамасының жиынтық кестесі. Бақылау 

формасы: кестенің болуы (немесе презентация түрінде). 

3.  Даму психологиясының тарихы. Бақылау формасы: реферат. 

4. Даму психологиясының өзекті мәселелері бойынша әдебиеттер 

қарастыру, реферат жазу.   

5. Заманауи жас ерекшелік психологиясының негізгі мәселелері. 

Бақылау формасы: реферат. 

6. Мәселелік сипаттағы кішігірім баяндама-дәріс дайындау. 

7. Жобалық-бағдарлық сабақ: Жеке жоба: Ертегілер кейіпкерлерін 

пайдалана отырыпы, мектепке дейінгі жастағы балалардың тұлғалық 

дамуына арналған тренинг жасау. 

8.«Табиғи және жасанды жолмен тамақтандырудың бала психикасына 

ықпалы» тақырыбына пікірталас. Болашақ аналарға тәжірибелік ұсыныстар. 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Жобалық-бағдарлы сабақ. Жеке жоба жасау: «Отбасы мен мектепте 

жасөспірімдерге үйдегі зорлық көрсетудің әр түрлі түрлерімен күрес 

жолдары мен тәсілдері». (Студенттің таңдауы бойынша). 

2. «Ойын және оның адам үшін мәні». Тәжірибелік тапсырма: 

Нәрестені бақылау картасы.  

3. Жеке жоба жасау: Мектепке психологиялық дайындық (әлеуметтік-

тұлғалық, мотивациялық, интеллектуалдық, еріктік дайындық). 

(Студенттің таңдауы бойынша). 

4. Тәжірибеге бағытталған сабақ. Топтық жоба: Қарт адамдарға 

психологиялық көмек көрсету бойынша тәжірибелік ұсыныстар. 

5. «Жас қорытындылары» эссе (Студенттің таңдауы бойынша) 

6. Даму психологиясының негізгі түсініктеріне глоссарий құру. 

7. «Даму психологиясы» бойынша библиографиялық каталог жасау. 

8. Қазіргі шетелдік даму психологиясындағы биологизаторлық 

ағымдар. 

9. Қазіргі шетелдік даму психологиясындағы әлеуметтанушылық 

көзқарас. 

10. М.Мидтің мәдени-антропологиялық зерттеулері. 
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11. Психоталдау және балалар психологиясы. 

12. Э.Эриксонның эпигенетикалық даму теориясы. 

13. Балалар психологиясындағы әлеуметтік үйрену теориясы. 

14. Ж.Пиаже теориясындағы дамудың ішкі заңдылықтары проблемасы. 

15. Гуманистік даму психологиясы – балалар психологиясындағы жаңа 

парадигма. 

16.  Шетелдік психологиядағы психикалық дамудың сатылылығы 

проблемасы.  

  

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров 

/Л.Ф. Обухова. – М.: Издательство  Юрайт, 2016. – 460 с. – Серия: Бакалавр. 

Базовый курс. 

2. Джакупов С.М. Общая психология: введение. Учебное пособие. 

Алматы: «Қазақ университеті», 2014. - 162 б.  

3. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, 2013. 

4. Жарықбаев  Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - 

АРНА", 2009.- 187. 

5. Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы: Оқулық. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2014 - 285 б. 

6. Тоқсанбаева Н.Қ. Қарым-қатынас бірлескен іс-әрекетті 

жүйелендіру факторы ретінде: монография/-Алматы: Қазақ университеті, 

2016-326б. 

7. Ахтаева Н.С., Әбдіғапбарова А.І., Бекбаева  З.Н. Әлеуметтік 

психология. Оқу құралы.  Алматы, 2010. 

8. Хилько  М.Е. Возрастная психология: краткий курс  лекций  / 

М.Е.  Хилько,  М.С. Ткачева.  –2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство  

Юрайт, 2014. – 200 с. – Серия : Хочу все сдать! 

9. Психология развития, возрастная психология для студентов /С.И. 

Самыгин и др.; под общей редакцией Л.И. Щербаковой. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. – 220 с. 

10.  Краснова О.В., Галасюк И.Н., Шинина, Т.В. Психология 

личности пожилых людей и лиц с ограничениями здоровья: Учебное пособие 

для слушателей профессиональной переподготовки по специальности 

«Психологическая деятельность в учреждениях социальной сферы» / Под 

ред. О.В. Красновой. – СПб.: КАРО, 2011. – 320 с.  

 

Қосымша: 

1. Кулагина  И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. - М., 

2001. – 460с 

2. Абрамова  Г.С. Возрастнаяпсихология. -М.: Академический 

Проект, 2001.-704 с.http: //medbookaide.ru/books/fold1002/book1300/p1.php 

http://medbookaide.ru/books/fold1002/book1300/p1.php
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3. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: 
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5. Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы: оқу құралы.-Алматы: Қазақ университеті, 

2013. – 354 б. 

6. Калымбетова Э.К. Әлеуметтік психология.Оқу құралы.   Алматы, 

2010. 
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8. Казанская  К.О. Детская и возрастная психология: Конспект 
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9. Психологический  атлас  человека. Под  редакцией  А.А. Реан. – 

Питер, 2010. – 651 с. 

10.  Психология развития. 7 –изд. /Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2003. – 

992 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»). 

 

 

 

 

 



66 

 

DP 2206 – ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Дүйсенбеков Д.Д. – психология ғылымдарының докторы, профессор 

Садықова Н.М. – психология ғылымдарының кандидаты, доцент м.а. 

 

Пікір жазғандар: 

Камзанова А.Т. – PhD, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің жалпы және  қолданбалы кафедрасының доцент м.а. 

Касымжанова А.А. – психология ғылымдарының кандидаты, доцент, 

Туран университетінің психология кафедрасының меңгерушісі 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Тұлғаның дифференциалды психологиясы» курсы психология 

ғылымының негізгі, базалық саласының қатарына жатады. Дифференциалды 

психологияның пәні жеке тұлғалар арасындағы, сонымен қатар адамдардың 

топтары арасындағы ерекшеліктерінің себептері мен салдарының 

психологиялық айырмашылықтары болып табылады. Индивидуалды 

айырмашылық болып психикалық процестердің өту ерекшеліктері, 

психикалық күйдің, эмоционалды процестердің, сонымен қатар, тұлғаның 

темпераменті, мінезі және қабілеті сияқты жалпы құбылыстардың пайда 

болуы мен динамикасы түсіндіріледі. 

 Тұлғаның дифференциалды психологияcы аймағында алынған 

фактілер теориялық тұжырымдар көптеген практикалық есептерді шешу 

үшін маңызды болып табылады (персоналды іріктеу және оқыту, тұлғаның 

жекелеген қасиеттерін, икемділіктерін, қабілеттерін және т.б. диагностикалау  

және болжамдау). 

Сондықтан, «Психологиялық кеңес беру негіздері», «Топтық және жеке 

психотерапия», «Ұйымдастыру психологиясы», «Заң психологиясы», 

«Психодиагностика негіздері» және т.б. осы сияқты курстарды «Тұлғаның 

дифференциалды психологиясы» курсын игергеннен кейін меңгеру саналы, 

терең және ғылыми бекітілген болып келеді. 

Студент біліктілігінің негізгі формалары: 

«Дифференциалды психология» курсын меңгергеннен кейін 

студент мыналарды білетін болады: 

- дифференциалды психофизиологияның негізгі тұжырымдарын; 

- темперамент, мінез және қабілеттер туралы қазiргi 

тұжырымдамалар; 

- әр-түрлі  конституциялардың психологиялық сипаттамасы; 

- ерлер мен әйелдер жынысындағы адамдардың психикалық іс-
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әрекетінің ерекшеліктері; 

- әртүрлі типтегі конституцияның психологиялық ерекшеліктері;  

Студент мыналарды жасай білуі қажет: 

- ғылыми зерттеулерді білікті жүргізу және практикалық 

сұрақтарды тиімді шешу үшін индивидуалдылықтың ғылыми 

тұжырымдамаларына бағдарлану; 

Меңгеруі тиіс: 

- сәйкес ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау; 

- дифференциалды психологияның негізгі теориялары мен 

тұжырымдамаларына талдау жасау; 

- нақты тәжірибелік жоспарда қолданылатын теориялық деректерді  

жалпылау; 

Пререквизиттер «Психологияға кіріспе», «Жас ерекшелік 

психологиясы», «Тұлға психологиясына кіріспе», «Әлеуметтік психология». 

Постреквизиттер: «Ұйымдастыру психологиясы», «Психологиялық 

кеңес беру негіздері», «Медициналық психология». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атаулары 

 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ПСИХОЛОГИЯҒА КІРІСПЕ 

1 «Дифференциалды психология» курсының пәні мен мақсатына жалпы 

сипаттама.  

 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ  ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

2-3 И.П. Павлов концепциясындағы жүйке жүйелерінің типологиялық 

қасиеттері. 

4-5 Б.М. Тепловтың жүйке жүйесі қасиеттері түсінігінің дамуы.  

6 В.Д. Небылицыннің жүйке жүйелерінің жаңа қасиеттерінің ашылуы. 

7 Бас ми қыртыстарының парциалды және функционалды бөлінулерінің 

мәселесі. 

 ТЕМПЕРАМЕНТ, МІНЕЗ ЖӘНЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК 

8-9 Темперамент теориялары: тарихы және қазіргі заманғы 

10 Мінез, мінездің тарихы және мінездің құрылымы.  Мінездің  

типологиясы. 

11-

12 

Қабілет.  Қабілет теориялары.  Тұлға құрылымындағы  қабілеттің 

орны.  Жалпы және арнайы қабілет.    

 АДАМ КОНСТИТУЦИЯСЫ  ТҮСІНІГІ 

13-

14 

Адамның жалпы және жеке конституциясы.  Дене бітімі типтернің 

жіктелуі.  Адамның конституциясы туралы қазіргі түсініктер.  

 ЖЫНЫСТЫҚ  ДЕМОРФИЗМ 

15 Жыныстық диморфизм және психикалық дамудың ерекшеліктері.  

Маскулиндік-фемининдік туралы дәстүрлі және қазіргі заманғы 

түсініктер.  
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқытудың мақсаты: адамның индивидуалдылығы және оның 

қалыптасу заңдылықтар түсінігін ашу. 

Индивидуалды айырмашылықтың пайда болуының себептері туралы 

сұрақтар - адам өміріндегі биологиялық және әлеуметтік күрделі өзара 

қатынас туралы- тек дифференциалды психология шеңберінде ғана 

шешілмейді, сонымен қатар педагогика, медицина және заңтану және т.б. 

ғылымдардың негізінде шешіледі, сондықтан психология мамандығын 

таңдаған студент үшін осы сұрақтың нақты психологиялық тұжырымдамасы 

және эксперименттік зерттеулерімен танысуы тиіс, себебі психологияға 

байланысты ғылымдарды игеруге мүмкіндік береді. 

Сондықтан, адамдармен жұмыс жасауға дайындалып жатқан 

студенттер әртүрлі жынысына, жасына, дене бітімінің ерекшеліктеріне, 

жүйке жүйесінің қызметінің белгілі бір параметрлеріне байланысты 

ажыратуға болады, осы салада дәстүрлі және қазіргі заманғы білімдер және 

түсініктермен қаруланғанда өзінің кеңес беру іс-әрекетін құзіретті күйде 

орындай алады.  

«Тұлғаның дифференциалды психологиясы» курсы шеңберінде 

алынған білімдер студентті маман ретінде теориялық, ғылыми және 

практикалық дайындығының жоғарғы деңгейімен қамтамасыз етеді - өйткені, 

индивидуалды айырмашылық  және олардың мүмкін себептері  туралы 

түсінік береді. 

 

Пәнді міндеттері: 

- адамның индивидуалдылығын ұйымдастырудың негізгі деңгейлерін 

білу; 

- нейрофизиологиялық, конституциялық, жыныстық және басқа да 

деңгейлерде негізделген индивидуалды айырмашылықтың негізгі 

аспектілерін айқындау; 

- тәрбие, оқыту және адамдардың кәсіби бағдарына негізделген 

дифференциалды психология бойынша білімдерінің практикалық 

бағыттылығын анықтау; 

- өмірде психологиялық білімді қолдануға ұмтылуын дамыту; 

- өз жүріс-тұрысы мен айналасындағылардың жүріс-тұрысын талдау 

және түсіну дағдыларын қалыптастыру. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ПСИХОЛОГИЯҒА КІРІСПЕ 

 «Дифференциалды психология» пәнінің жалпы сипаттамасы және 

курстың мақсаты 
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Дифференциалды психологияның пәні мен әдістері, оның негізгі 

міндеттері. Индивидауалды айырмашылықтың шығуы мен 

индивидуалдылықтың қалыптасуының негізгі факторлары. Жануарлар мен 

адамдардың жеке ерекшеліктері дифференциалды психология мен 

психофизиологияның пәні ретінде. Жеке айырмашылықтардың шығуының 

негізгі факторлары: тұқым қуалаушылық және қоршаған орта, туа біткен 

және жүре пайда болған. Адамның табиғи және әлеуметтік бірлігі: «ағза», 

«тұлға», «индивидуалдылық» түсінігі, олардың өзара қатынасы. 

Дифференциалды психология және психофизиология тұрғысынан 

индивидуалдылық пен тұлғаның құрылымы. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

И.П. Павлов концепциясындағы жүйке жүйелерінің типологиялық 

қасиеттері 

Негізгі жүйке жүйелері - қозу мен тежелуі. Жүйке жүйелерінің 

типологиялық қасиеттері индивидуалдылықтың басты нейрофизиологиялық 

сипаттамалары ретінде. И.П. Павловтың типологиялық тұжырымдамасы. 

Жүйке жүйелерінің қасиеттері жануарлар мен адамдарға ортақ. Типтер 

қасиеттер жиынтығы және жүріс-тұрыстың үлгісі ретінде. Гиппократ және  

И.П. Павлов типологиясы. 

Адам жүйке жүйелерінің арнайы қасиеттері: «суретшілер», 

«ойшылдар» және «орта тип». Екі сигналдық жүйелердің өзара әрекетінің 

сипаттамалары. Адам жүйке жүйелерінің негізгі және арнайы қасиеттерінің 

арақатынасы. 

 

Б.М. Тепловтың жүйке жүйесі қасиеттері түсінігінің дамуы 

Б.М.Теплов — дифференциалды  психофизиология отандық мектебінің 

негізін қалаушы. Жүйке жүйесін қасиеттері түсінігінің дамуы, оларды 

зерттеудегі эксперименттік және өмірлік көрсеткіштердің салыстырмалы 

рөлі, жүйке жүйесінің қасиеттерін анықтаудағы «ерікті» және «еріксіз» 

әдістері мен көрсеткіштердің құндылығы. Адамға қатысты Павловтың 

типологиялық тұжырымдамасының дамуы. Жүйке жүйесін пайда болудың 

өмірлік құнылықтар тұрғысынан оқиғалардың (жүйке жүйесінің әлсіздігі мен 

қарқындылығы түсінігі) қарама-қарсылықтардың диалектикалық бірлігі 

ретінде жүйке жүйесінің әрбір қасиеттерін түсіну. Жүйке жүйесінің жалпы 

және жеке қасиетері түсінгіне кіріспе. Типологиялық теорияны әзірлеу үшін 

Б.М.Тепловтың сенсорлық психофизиология бойынша зерттеуінің мәні . 

 

В.Д. Небылицыннің жүйке жүйелерінің жаңа қасиеттерінің 

ашылуы. Жүйке жүйесінің негізгі қасиеттері теориясына В.Д. 

Небылицынның үлесі.  Зерттеуге жаңа әдістер мен бағыттарды енгізу. Жүйке 

жүйесінің жалпы және жеке қасиеттері. Белсенділік пен  

эмоционалдылықтың табиғи алғышарттарын зерттеу. Жүйке жүйесінің 

(динамикалылық, лабилділік) жаңа қасиеттерінің ашылуы. 
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Бас ми қыртыстарының парциалды және функционалды 

бөлінулерінің мәселесі 

Б.М.Теплов, В.Д. Небылицын және В.М. Русалов еңбектеріндегі жүйке 

жүйесінің жалпы және арнайы қасиеттер ұғымдарын дамыту. Парциалдылық 

ұғымы. В.Д. Небылицын бойынша бас ми қыртыстарының функционалды 

бөлінулері. Жүйке жүйесінің жалпы және жеке қасиеттері арасындағы 

функционалдық және психологиялық айырмашылықтар. Жүйке жүйесінің іс-

әрекетін ұйымдастырудағы деңгейлері мәселесі.  Функционалды жүйедегі 

миды қамтамасыз етуді ұйымдастырудың үш деңгейлері және В.М. Русалов 

бойынша жүйке жүйесінің үш деңгейлі қасиеттері. 

 

ТЕМПЕРАМЕНТ, МІНЕЗ ЖӘНЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК 

Темперамент теориялары: тарихы және қазіргі заманғы 

Темперамент. Темперамент туралы ілімдердің дамуы. Темперамент 

теориялары (гуморалды, формалды, энергетикалық, конституционалды, 

генетикалық). И.П. Павлов және оның оқушыларының темперамент типі 

туралы тұжырымдары. В.С. Мерлин және Б.М. Теплов мектептеріндегі 

темпераментті зерттеудің бағыттары.  Темпераменттің құрылымы. 

Темперамент компоненттерінің сипаттамалары - жалпы белсенділік, 

моторикасы және эмоционалдылық. Жүйке жүйелерінің қасиеттері және 

темперамент. В.М. Русалов бойынша темпераменттің қасиететрі мен 

құрылымы. 

 

Мінез, мінездің тарихы және мінездің құрылымы. Мінездің 

типологиясы 

Мінез. Мінезді зерттеудің тарихы. Темперамент пен мінездің 

арақатынасы.  Мінездің құрылымы. Тұлғаның бағыттылығы, иландыру 

жүйесі, моральды-еріктік қасиет. Мінездің қалыптасуы.  Мінез және тұлға.  

Мінездің  типологиясы (П.Б. Ганнушкин). Ганнушкин-Кербиковтің 

психопатия критерийі. А.Е. Личко,  К. Леонгард бойынша мінез  

акцентуациясы,  Э. Фромм бойынша әлеуметтік мінез  типологиясы.  

 

Қабілет.  Қабілет теориялары.  Тұлға құрылымындағы  қабілеттің 

орны.  Жалпы және арнайы қабілет 

Қабілет.  Анықтамасы. Б.М.Тепловтың қабілет  теориясы. Белсенділік 

және өзін-өзі реттеу қабілеттің интегралды параметрі ретінде (Н.С. Лейтес). 

Жалпы және арнайы қабілеттердің жіктелуі (музыкалық, тілдік, 

математикалық, педагогикалық, әдеби және т.б.). Олардың бейімділігі - 

жүйке жүйесінің жалпы және арнайы адам типологиялық қасиеттері 

комбинациясы. Қабілеттіліктің, икемділіктің және қызығушылықтың 

(мотивация шарттыланған) іс-әрекетпен арқатынасы. Когнитивті  стилдер 

қабілеттің ерекше түрі ретінде. (М.А. Холодной тұжырымдамасы). 

Когнитивті стилдер және ақыл-ой іс-әрекетінің жетістіктері. Талант. 



71 

 

Данышпандылық. Дарындылықтың патологиялық теориясын сынау. 

Қабілеттілік пен дарындылық теориясына отандық психология мен 

психофизиологияның үлесі.   

 

АДАМ КОНСТИТУЦИЯСЫ  ТҮСІНІГІ 

 

Адамның жалпы және жеке конституциясы. Дене бітімі типтернің 

жіктелуі. Адамның конституциясы туралы қазіргі түсініктер. 

Адамның биологиялық ұйымдасуының деңгейлері мен иерархиясы. 

Адамның жалпы және жеке конституциясы. Тұқым қуалаушылық және 

конституция. Дене конституциясы. Дене бітімі типтерінің жіктелуі. Дене 

бітімінің екі және үш мүшелік жіктелуі.  

Э. Кречмер зерттеулері. Кречмер бойынша дене құрылымының типтері. 

Бет және бас сүйегі құрылымының ерекшеліктері. Адам денесінің 

құрылымының оның темпераменті және мінезмен ара қатынасы. У. Шелдон 

зерттеулері. Антропоскопиялық әдістер. Шелдон бойынша дене бітімінің 

алғашқы компоненттері. Адамның соматотипі түсінігі. Мінезді зерттеу.  

Адамның конституциясы туралы қазіргі түсініктер. Дене бітімінің 

ерекшеліктері мен индивидуалды-психологиялық белгілер арасындағы 

өзарабайланыс.  

 

ЖЫНЫСТЫҚ  ДЕМОРФИЗМ 

Жыныстық деморфизм және психикалық дамудың ерекшеліктері 

Маскулиндік-фемининдік туралы дәстүрлі және қазіргі түсініктер 

Д.Мани бойынша жыныстық дифференциялаудың сатылары.   

Генетикалық, гормоналды, морфологиялық және азаматтық жыныс түсінгі. 

Миды жыныстық саралау - «жыныстық орталық» туралы түсінік. Жыныстық 

саралау принциптері. Маскулинділіктің дамуын толықтырушы принциптер.  

Жыныстық деморфизм және онтогенездегі психикалық дамудың 

ерекшеліктері. А. Эрхард бойынша жыныстық айырмашылық.  

Онтогенездегі жыныстық дамудың ортаның факторларына тәуелділігі. 

Жануарлардың жынысының өзгеруі бойынша эксперименттер.  

Жыныстық әлеуметтену. Сәйкестендіру, жыныстық типизациялау және 

өзіндік категориялау теориясы.  Құрдастарымен қарым-қатынастың рөлі. 

Психосексуалды бағдардың бұзылуы - интерсексуалды күй. 

Жыныстар арасындағы  психологиялық  айырмашылық және олардың 

физиологиялық негіздері.  В.А. Геодакян теориясы. Еңбектің жыныстық 

бөлінуі әйел және ерлердің жүріс-тұрыс стереотиптерінің әлеуметтік-тарихи 

факторы ретінде.  Маскулиндік-фемининдік туралы дәстүрлі және қазіргі 

заманғы түсініктер. 

 



72 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Дифференциалды психологияның өзекті мәселелері, оның 

міндеттері, әдістері.  

2. Адам психикасының дамуының онтологиялық сипттамасы.  

3. Оң- және сол қолдылық және жарты шарлардың басымдылық 

теориясы.  

4. И.П.Павловтың жүйке жүйесі қасиеттерінің теориясы.  

5. Б.М.Теплов зертханасында жүйке жүйесі қасиеттерін зерттеу. 

6. В.Д. Небылицын тұжырымдамасы: жүйке жүйесінің жалпы және 

жеке қасиеттері, парциалдылық мәселесі. 

7. Жүйке жүйесі қасиеттері туралы жалпы түсінік және олардың 

пайда болуының типологиялық ерекшеліктері. 

8. Темперамент туралы ілімдер. Темпераменттің бөліну 

ерекшеліктері.  

9.  Мінез, мінездің құрылымы. Мінез типологиясы. 

10.  Қабілеттің қоршаған орта және генетикалық детерминанттары.  

11.  Жалпы интеллектуалды қабілеттер.  

12.  Жалпы және арнайы интеллектуалды қабілеттер және олардың 

табиғи алғышарттары.  

13.  Адамның конституциясы түсінгі. Конституционалды типтер. 

14.  Дене бітімі және жүріс-тұрыс. 

15.  Психиканың жыныстық және жас ерекшелік айырмашылықтары.  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Адам бас миының функционалды ассиметриясы мәселесі және 

оның ғылымының дамуының қазіргі кезеңіндегі шешімі (коллоквиум). 

2. Адам психикасының биологиялық және әлеуметтік дамуы (эссе). 

3. Жүйке жүйесінің қасиеттері және олардың психологиялық 

көріністері (И.П.Павлов жұмысына негізделген жиынтық кесте). 

4. Жүйке жүйесінің қасиеттері және олардың психологиялық 

көріністері (Б.М.Теплов жұмысына негізделген жиынтық кесте). 

5. Жүйке жүйесінің қасиеттері және олардың психологиялық 

көріністері (В.Д. Небылицын жұмысына негізделген жиынтық кесте). 

6. Жүйке жүйесінің қасиеттері және олардың психологиялық 

көріністері (В.М. Русалов жұмысына негізделген жиынтық кесте). 

7. Жүйке жүйесінің қасиеттері және олардың психологиялық 

көріністері (Е.П. Ильин жұмысына негізделген жиынтық кесте). 

8. Кесте-реферат - Нышан (жүйке жүйесінің қасиеттері) және 

жалпы қабілеттілік (интеллект, креативтілік, оқыту). 
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9. Кесте-реферат - Нышан (жүйке жүйесінің қасиеттері) және 

арнайы қабілеттіліктер.  

10.  Кесте-реферат - Нышан (жүйке жүйесінің қасиеттері) және 

психикалық өмірдің бұзылуы. 

11.  Адам конституциясының әртүрлі типтерінің психологиялық 

сипаттамасы (Кречмер, Шелдон жұмысына негізделген жиынтық кесте). 

12.  Адам конституциясының әртүрлі типтерінің психологиялық 

сипаттамасы (В.М. Русалов жұмысына негізделген жиынтық кесте). 

13.  Ер және әйел жынысындағы адамадардың психологиялық 

ерекшеліктері (Б.Г. Ананьев жұмысына негізделген жиынтық кесте). 

14.  Ер және әйел жынысындағы адамадардың психологиялық 

ерекшеліктері (В. Геодакян жұмысына негізделген жиынтық кесте). 

15.  Ер және әйел жынысындағы адамадардың психологиялық 

ерекшеліктері (А. Анастази, В.Н. Дружинин жұмысына негізделген жиынтық 

кесте). 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Адамның индивидуалды дамуының хронологиялық сипаттамасы 

- кесте, сызба, коллоквиум. 

2. Адамның индивидуалды дамуының құрылымдық-динамикалық 

қайта құрылуы- кесте, сызба, коллоквиум. 

3. Оң- және сол қолдылықтың мәні  - коллоквиум. 

4. Оң- және сол қолдылықтың онтогенетикалық аспектілері  - 

коллоквиум 

5. Қолдың функционалды асимметриясының орталық-жүйке 

механизмдері - коллоквиум. 

6. Оң-сол қолды диагностикалау - негізгі әдістердің кестесі.  

7. Б.Г.Ананьев және А.Н. Леонтьев еңбектеріндегі тұлға мен 

индивидуадылық мәселесі - тұлға құрылымының 2 сызбасы, жалпы және 

әртүрлі.  

8. Энергетикалық, ақпараттық және реттегіштік ми бөліктері 

туралы А.Р. Лурияның тұжырымдамасы - мидың әрбір бөлігінің 

ерекшеліктері туралы сызба, конспект, талқылау.  

9. Жүйке жүйесі қасиеттерінің әдістемелік сұрақтары - негізгі 

әдістердің кестесі. 

10.  Тұлғаның және жүйке жүйесінің ерекшеліктері. Жүйке жүйесінің 

типтері және іс-әрекет стилі - жиынтық кесте. 

11.  Темперамент пен мінездің арақатынасы - 4 негізгі моделдері. 

12.  Қабілеттің құрылымы және өлшеу. Қабілет және дарындылық - 

«Қабілет» тақырыбы бойынша негізгі түсініктердің графикалық 

өзарабайланысы.  
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13.  Қабілеттіліктің негізін құрайтын процестер. Шығармашылық 

қабілеттер. Данышпандылық -  «іс-әрекет» және «шығарамашылық» 

айырамшылығы, данышпандылықтың негізгі теориясын талқылау.  

14. Дене конституциясы мен психодинамика - «Адамның дене 

конституциясы мен жүйке жүйесі қасиеттерінің өзарабайланысы» -кесте. 

15. Жыныстық айырмашылық: биологиялық және мәдени қабілеті 

бойынша жиынтық кесте.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілетті мемлекет ретінде 

жеткен жетістіктері психологиялық ғылымдар алдында бәсекеге қабілетті 

тұлға қалыптастыру және дамытуға байланысты аса маңызды міндеттер 

қойып отыр.   

«Әлеуметтік психологияға кіріспе» курсы психолог-практиктерді 

кәсіби даярлау процесіндегі міндетті және іргелі пән болып табылады. 

«Әлеуметтік психологияға кіріспе» курсының мазмұнын тереңінен меңгеру 

студенттердің алған құзыреттіліктерін өмірлік іс-әрекеттерінің әр түрлі 

салаларында (қоғамдық-саяси, әлеуметтік, кәсіби-іскерлік, тұлғалық және 

отбасылық) қолдануға мүмкіндік береді.  

«Әлеуметтік психологияға кіріспе» курсы қоршаған орта 

ерекшеліктерін есепке ала отырып тұлға әлеуметтенуінің психологиялық 

факторлары мен механизмдерін, дамуы мен қалыптасу ерекшеліктерін, үлкен 

және шағын  әлеуметтік топтардың қалыптасуы мен қызмет етуін, әлеуметтік 

топқа қосылу фактілеріне негізделген адамдардың өзара әрекеттестігі мен 

қарым-қатынасын зерттеуге бағытталған. 

Әлеуметтік психологиядағы қолданбалы зерттеулердің неғұрлым өзекті 

әрі басым бағыттары – өзара әрекеттестік және қарым-қатынас; үлкен 

әлеуметтік топтар мәселесі, жекелей алғанда, оның белгілі бір түрі ретінде 

этнос; қоғамдағы әлеуметтік процестер (саяси, діни, этникалық, 

демографиялық) мәселелері; Қазақстан Республикасы полиэтникалық және 

полимәдени жағдайындағы тұлға әлеуметтенуінің психологиялық 

аспектілері; саясат, экономика, демография, дін, өнер, білім, ғылым, 
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денсаулық сақтау, жанұя, әскер және т.б. әлеуметтік-психологиялық 

мәселелер.  

"Әлеуметтік психологияға кіріспе" пәнінің мазмұнын меңгеру 

студенттердің өз білім, іскерлік, дағдыларын өмірлік іс-әрекеттің түрлі 

сфераларында (тұлғалық, жанұялық, кәсіби-іскерлік, қоғамдық) пайдалану 

мүмкіндігін арттырады. 

Әлеуметтік психологияны оқыту қорытындысында студенттер бойында 

келесі негізгі құзыреттіліктер (білімдер, іскерліктер мен дағдылар) меңгерілуі 

қажет: 

Бакалавр- студенттер білуі керек:  

 әлеуметтік психологияның негізгі түсініктері, категориялары 

және принциптері; 

 тұлға әлеуметтенуі процесінің ерекшеліктері және теориялық 

бағыттары; 

 қарым-қатынас процесінің заңдылықтары және әлеуметтік-

психологиялық ерекшеліктері;  

 әр түрлі әлеуметтік топ және қауымдастықтардың қызмет ету 

және қалыптасу ерекшеліктері. 

Бакалавр-студент меңгеруі керек:  

 әлеуметтік-психологиялық зерттеулердің сипаттаушы, 

эмпирикалық және эксперименттік әдістерін тәжірибеде тиімді қолдана алу; 

 зерттеу мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес әр түрлі әлеуметтік-

психологиялық феномендерді адекватты бағалай алу және қорытындылау, 

әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды талдау көрсеткіштерін таңдай алу; 

 ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізе алу және әлеуметтік-

психологиялық зерттеу бағдарламасын құру; 

 топта жұмыс жасай алу. 

Бакалавр-студент жасай алуы керек:  

 сәйкес ғылыми әдебиеттер мен білімнің қайнар көздерін табу 

және жұмыс жасау; 

 ғылыми-зерттеуші және диагностикалық зерттеу жүргізе алу; 

 кәсіби қарым-қатынас. 

Курстың пререквизиттері: «Мамандыққа кіріспе”, «Жалпы 

психология», «Даму психологиясы».   

Постреквизиттер: «Дифференциалды психология», «Тұлға 

психологиясына кіріспе», «Психологиялық кеңес беру негіздері», 

«Медициналық психология». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

 Әлеуметтік психологияға кіріспе 

 Әлеуметтік психологияның әдіснамалық негізі 

1 Әлеуметтік психологияның пәні, міндеттері және құрылымы 
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2 Әлеуметтік-психологиялық зерттеу әдіснамасы мен әдістері 

 Тұлғаның әлеуметтік психологиясы 

3 Тұлға және қоғам. Тұлға әлеуметтенуі. 

4 Тұлғаның әлеуметтік жүріс-тұрысын басқарудың психологиялық 

механизмдері. 

 Қарым-қатынастың әлеуметтік психологиясы. 

5 Қарым-қатынас әлеуметтік-психологиялық феномен ретінде 

6 Қарым-қатынастың коммуникативті жағы: вербалды коммуникация 

7 Вербалды емес коммуникация 

8 Қарым-қатынастың перцептивті және интерактивті жағы  

9 Тұлғааралық конфликт және оны шешу жолдары 

 Шағын топтың әлеуметтік психологиясы 

10 Тұлға және топ: өзара қатынас және әсер ету мәселесі 

11 Шағын топтың генезисі және дамуы. 

12 Шағын топ іс-әрекетіндегі әлеуметтік-психологиялық аспектілер 

 Үлкен топ психологиясы және бұқаралық әлеуметтік процестер 

13 Үлкен әлеуметтік топтардың психологиялық сипаттамалары 

 Әлеуметтік психологиядағы қолданбалы зерттеулердің негізгі 

бағыттары 

14 Әлеуметтік психологиядағы теориялық және қолданбалы білімдердің 

ара қатынасы 

15 Әлеуметтік психологиядағы практикалық аспектілер ерекшеліктері.  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

«Әлеуметтік психологияға кіріспе»  

Психологиялық ғылымдар жүйесіндегі «Әлеуметтік психологияға 

кіріспе» пәнінің алатын орны мен рөлі. Әлеуметтік психология объектісі  

ретінде әлеуметтік топтар, тұлға және топтың өзара әрекеті. Бақылау, 

эксперимент, сауалнама – зерттеулердің негізгі әдістері ретінде. Шетелдік 

және кеңестік психологияда «Әлеуметтік психологияға кіріспе» ғылымының 

дамуы мен қалыптасуының негізгі кезеңдеріне қысқаша шолу. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ 

Әлеуметтік психология пәні, мақсаты мен міндеттері, құрылымы 

Жалпы психология және әлеуметтану- әлеуметтік психологияның 

негізі. Әлеуметтік психологияның пәні туралы түсініктердің эволюциясы. 

Әлеуметтік психологияның гуманитарлық білімдер жүйесіндегі орны мен 

өзге де психологиялық пәндермен өзара байланысы. Адам және қоғамның 

қазіргі мәселелерін шешудегі әлеуметтік психологияның мәні мен рөлі.  



79 

 

Әлеуметтік-психология дербес ғылым ретінде дамуының  

қалыптасу тарихы.  

Әлеуметтік психологияның дербес ғылым ретінде қалыптасуының 

алғышарттары. Алғашқы әлеуметтік-психологиялық теориялар ("Халықтар 

психологиясы" М.Лацарус, Г.Штейнтал, В.Вундт: "Көпшілік психологиясы" 

Г.Тард: В.Макдугаллдың "Әлеуметтік жүріс-тұрыс инстинкті" теориясы). 

Әлеуметтік психология тарихының кезеңдері (Г.М. Андреева және 

Е.С.Кузьмин бойынша). Қазіргі американдық, европалық әлеуметтік 

психологияның жалпы сипаттамасы. Кеңестік әлеуметтік психологияның 

даму тарихы. Әлеуметтік психологияның негізгі теориялық бағдарлары және 

сипаттамасы. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-психологиялық 

идеялардың дамуы мен әлеуметтік психология аймағындағы теориялық және 

қолданбалық зерттеулердің өңделуі мен жүргізілуі.  

Қазіргі әлеуметтік психологияның негізгі теориялық бағыттары 

Қазіргі әлеуметтік психологиядағы необихевиоризм. Әлеуметтік-

психологиялық зерттеулер контексіндегі үйрену теориясының негізгі 

ұғымдары.  

Әлеуметтік-психологиялық феномендердің психоаналитикалық 

талдауы. Әлеуметтік психологиядағы қазіргі психоаналитикалық 

тұжырымдамалар және З.Фрейд позициясы.  

Әлеуметтік психологиядағы интеракционизм. Дж. Мидтің 

тұжырымдамасы интеракционистік бағдардың теориялық негіздері ретінде. 

Рөлдік теориялар. Конфликтілердің ішкі рөлдік және аралық рөлдік 

мәселелері. Референтті топ теориялары (Г.Хайманн, Т.Ньюком, М.Шериф, 

Р.Мертон т б.).  

Когнитивизм қазіргі әлеуметтік психологияның басым бағыты ретінде. 

Зерттеудің бастапқы принциптері мен мәселелері. Когнитивтік сәйкестілік 

теориясының жалпы сипаттамасы. Когнитивті диссонанс, коммуникативті 

акт, құрылымдық баланс теориялары. 

Әлеуметтік-психологиялық құбылыстардың табиғатын жүйелік-

әрекеттік түсіндіру. А.Н.Леонтьевтің іс-әрекет теориясы және оны әлеуметтік 

психологияда пайдалану мүмкіндігі. Бірлескен іс-әрекет концепциясы және 

А.С.Макаренко, А.В.Петровский, Л.И.Уманский, А.И.Донцовтың ұжым 

теориялары.  

Әлеуметтік-психологиялық зерттеу әдістері мен әдіснамасы 

Ғылыми зерттеу әдіснамасы түсінігі. Әлеуметтік-психологиялық 

зерттеулердің теориясы мен эмпирикасы. Мәліметтердің сенімділігі мен 

негізділігі мәселесі. Репрезентативтілік мәселесі. Әлеуметтік-психологиялық 

зерттеулер мәліметтерінің сенімділігі мен валидтілігі. Таңдау түрлері. 

Әлеуметтік-психологиялық зерттеу бағдарламасы. Әлеуметтік-

психологиялық зерттеудегі негізгі әдістер: бақылау, құжаттарды талдау 

(контент-талдау), сауалнама, тұлғаны топтық бағалау, социометрия, тест, 

әлеуметтік-психологиялық эксперимент. Әлеуметтік психологиядағы 

эксперименттің негізгі типтері мен ерекшеліктері. 
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ТҰЛҒАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯСЫ 

Тұлға және қоғам. Тұлға әлеуметтенуі. 

Тұлға әлеуметтік-психологиялық зерттеудің пәні ретінде. 

Тұлға мен қоғамның өзара байланысы әлеуметтік психологияның 

түйінді мәселелерінің бірі ретінде. Тұлғаны түсінудің әлеуметтік-

психологиялық бағытының ерекшелігі. Тұлғаның әлеуметтік-психологиялық 

теориялары. Тұлғаның әлеуметтік даму процесі. Әлеуметтік сәйкестілік: 

«Мен» бейнесі.  Әлеуметтік психологиядағы тұлғаны зерттеудің дәстүрлері 

мен қазіргі жағдайлары.  

Әлеуметтенудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері. Әлеуметтену 

түсінігі. Әлеуметтену механизмдері мен институттарының жалпы 

сипаттамасы. Тұлға әлеуметтенуінің негізгі кезеңдері. Жасөспірімдік 

дағдарыс түсінігі. Ересек жастағы әлеуметтену сфералары мен динамикасы. 

Егде адамдарды зейнеткер атағына әлеуметтік-психологиялық бейімдеу. 

Қартаю процесінің әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері. 

Әлеуметтенудің түрлі кезеңдеріндегі тұлғаны психодиагностикалау мен 

түзету әдістерінің жалпы сипаттамасы. 

Қазақстанның этномәдени ортасы мен әлеуметтік өзгерістері 

жағдайындағы (саяси, діни, жыныстық, этникалық) тұлғаның әлеуметтенуі 

мәселелері. Тұлғаның әлеуметтену мәселесінің теориялық және қолданбалы 

аспектілерінің қазақстан ғалымдарының еңбектерінде өңделуі. 

Тұлғаның әлеуметтік жүріс-тұрысын  реттеудің психологиялық 

механизмдері 

Қажеттіліктер, мотивтер, қызығулар, құндылықтар, ережелер, 

әлеуметтік бағдарлар және олардың тұлғаның әлеуметтік жүріс-тұрысын 

реттеудегі рөлі. Әлеуметтік бағдар түсінігі. Әлеуметтік бағдар зерттеулері 

үшін Д.Н.Узнадзе мектебіндегі зерттеулердің мәні. Әлеуметтік бағдарларды 

(аттитюдтер) зерттеу әдістері. Әлеуметтік бағдар құрылымы. Тұлғаның 

әлеуметтік мінез-құлқын реттеудегі әлеуметтік бағдардың қызметтері. 

Әлеуметтік бағдар мен реалды жүріс-тұрыс арақатынасы (Лапьер феномені). 

Тұлға диспозициясының иерархиялық құрылымы туралы В.А. Ядов 

концепциясы. А.Н. Леонтьев іс-әрекетті мотивациялық-мағыналық реттеу 

туралы. Әлеуметтік бағдар, қажеттілік, мотив, тұлғалық мағына 

түсініктерінің арақатынасы. 

 

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯСЫ 

Қарым-қатынас әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде 

Қарым-қатынастың әлеуметтік-психологиялық сипаттамасы. Қарым-

қатынас құрылымы, мазмұны, формалары мен механизмдері. Қарым-

қатынастың негізгі жақтары: коммуникативті, интерактивті, перцептивті; 

олардың бірлескен іс-әрекет сипаты мен қарым-қатынастағы серіктеспен 

қатынас сипатымен байланысы (Г.М.Андреева, Е.С.Кузьмин). 
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Қарым-қатынас қиындықтары мен кедергілері. Деструктивті қарым-

қатынас түсінігі. Табысты қарым-қатынас факторлары. Кәсіби қарым-

қатынас сипаттамасы. Қарым-қатынас және тұлғааралық қатынас. 

Манипулятивті қарым-қатынас. Қарым-қатынастағы өзара түсіністік.   

Қарым-қатынастың коммуникативті жағы: вербальды 

коммуникация.  

Тиімді коммуникация жағдайлары, түрлері мен құралдары. Сөздік 

мәліметтерді түсінудің әлеуметтік-психологиялық заңдылықтары. 

Әлеуметтік-психологиялық зерттеу пәні ретінде мәтін: құру заңдылықтары, 

қабылдау механизмдері, интерпритациялау құралдары.  

Вербальды емес коммуникация.  

Вербалды емес жүріс-тұрыстың негізгі түрлерінің жалпы сипаттамасы. 

Белгілердің оптико-кинестетикалық, паралингвистикалық және 

экстралингвистикалық жүйелері, кеңістікті-уақыттық ұйымдастырылу және 

визуалды контакт. Адамның экспрессивті репертуары түсінігі.  

Қарым-қатынастың перцептивті және интерактивті жағы 

Әлеуметтік психологиядағы перцептивті процестерді талдау 

ерекшеліктері. Қарым-қатынас процесіндегі тұлғааралық қабылдау мен өзара 

түсіністіктің рөлі. Субъект қасиеттері, қабылдау объектісі, сипаты және тұлға 

аралық өзарабайланыстар –  перцептивті процесс факторлары ретінде. 

Қабылдау механизмдері мен эффектілері. Стереотиптік құбылыстың 

мазмұны мен мәні. Әлеуметтік стереотип түсінігі және оның түрлері мен 

қызметі. "Каузалды атрибуция" феномені. Тұлғааралық қабылдаудың 

дәлділік мәселесі. Өзге адамды тану мен қарым-қатынас процесіне "алғашқы 

әсердің" ықпалы. 

 Өзара түсіністіктің құрылымы мен механизмдері. Рефлексия түсінігі. 

Эмпатия құбылысы. Тұлға аралық сәйкестілікті әлеуметтік-психологиялық 

зерттеу. 

Қарым-қатынастың интерактивті жағы: тұлғааралық өзара 

әрекеттестік 

Тұлғааралық өзара әрекеттестік (интеракция) әлеуметтік-

психологиялық зерттеу пәні ретінде. "Диадалық өзара әрекеттестік" 

теориясы. 

Тұлғааралық өзара әрекеттестіктің айырмашылық белгілері қарым-

қатынас формалары ретінде. Бәсекелестік пен ынтымақтастық өзара 

әрекеттестіктің түрлері ретінде. Бірлескен іс-әрекет құрылымындағы өзара 

әрекеттестік. Жалпы мақсат топаралық өзара әрекеттестік факторы ретінде.  

Өзара әрекеттестікті зерттеудегі теориялық ойындық үлгілердің 

мүмкіндіктері мен шектеулері. Өзара әрекеттестікті зерттеудің 

аппаратуралық әдістері.  

Тұлғааралық конфликт және оны шешу тәсілдері 

Тұлғааралық конфликт түсінігі, құрылымы және қызметі. Конфликтілі 

өзара әрекет стратегиялары. Конфликтінің қалыптасуы, шешу кезіндегі 



82 

 

«үшінші жақтың» алатын орны. Келіссөз конфликтіні шешу тәсілі ретінде. 

Келіссөздерді жүргізу мен даярлау "технологиясы".  

Келіссөз жүргізу ерекшеліктері. Келіссөз барысында медиатордың 

алатын орны. Конфликт кезіндегі тұлғалық ерекшеліктер.  

ШАҒЫН ТОПТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯСЫ 

Тұлға және топ: өзара қатынас және әсер ету мәселесі  

Шағын топты әлеуметтік-психологиялық зерттеу мәселесі ретінде 

тұлға және қауымдастықтың өзара қатынасы. Топтық норма түсінігі. Топтық 

әсер ету механизмдері мен құралдары. Конформизм феномені. Ұйымдасқан 

құрылымдардағы тұлға. Топтағы тұлғаның әлеуметтік-психологиялық статус 

түсінігі. Статус және рөл түсінігінің ара қатынасы. Топқа тұлғаның 

бейімделуінің әлеуметтік-психологиялық заңдылықтары. Топтағы 

әлеуметтік-психологиялық ахуал түсінігі. Әлеуметтік-психологиялық ахуал 

көріністері және зерттеу әдістері. Топтағы тұлғаны диагностикалау әдістері.  

Шағын топтың генезисі мен дамуы 

Шағын топтың пайда болуының объективті және субъективті 

себепкерлері әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде. Әлеуметтік 

сәйкестілік түсінігі.  

Топ дамушы жүйе ретінде. Топтың даму үлгілері (Б.Такмен, 

Г.Стенфорд, А.В.Петровский, Л.И.Уманский және т.б.). Топ өмірлік іс-

әрекетінің сыртқы және ішкі қайшылықтары оның дамуының қайнар көзі 

ретінде. Топтың психологиялық тұтастығы түсінігі (А.И.Донцов). Топтық 

динамика түсінігі. Топтағы интеграция және дифференциация түсінігі. 

Топтың "интеграциясы", "тұтастығы", "сиымдылығы" "ұйымшылдығы" 

"құрылымдық-бағдарлы бірлігі" түсініктерінің арақатынасы. Отандық 

әлеуметтік психологиядағы ұжым мәселесі.  

Шағын топта қалыптасатын өмірлік іс-әрекеттің әлеуметтік-

психологиялық аспектілері 

Топ бірлескен іс-әрекет субъектісі ретінде (Г.М.Андреева, 

А.В.Петровский және т.б.).  

Жетекшілік пен лидерлік топтың өмірлік іс-әрекеті процестерін 

басқару феномені ретінде. Лидерлік табиғатын әлеуметтік-психологиялық 

зерттеудің негізгі теориялық бағыттары. Менеджменттің әлеуметтік-

психологиялық мәселелері. 

Топтық шешім қабылдау процесі. "Топтардың поляризациясы" 

құбылысы. Топтық пікірталас, "брейнсторминг" топтық шешім қабылдау 

өнімділігін арттыру әдісі ретінде. Шағын топ типтері мен олардың өнімділік 

көрсеткіштері.   

Топаралық қатынас психологиясы 

Топаралық қатынас психологиясын зерттеу бағыттары. "Топаралық 

дискриминация", "топішілік фаворитизм" әлеуметтік-психологиялық 

феномен ретінде. Топаралық қатынас және әлеуметтік әділеттілік мәселесі. 

Этносаралық қабылдаудың әлеуметтік-психологиялық заңдылықтары 

және олардың ұлтаралық қатынастардың дамуындағы рөлі. Этникалық 
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стереотип түсінігі. Этнопсихологиялық феномендерді талдаудағы 

салыстырмалы-мәдени бағыт. 

 

ҮЛКЕН ТОПТАР ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ 

БҰҚАРАЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК ПРОЦЕСТЕР 

Үлкен әлеуметтік топтардың психологиялық сипаттамалары 

Әлеуметтік психологиядағы үлкен топтарды зерттеудің теориялық 

және әдістемелік принциптері, мәселелері. Үлкен әлеуметтік топтардың 

жіктелуі. Ұйымдаспаған табиғи (тобыр, демонстрация және т.б.) және 

жартылай ұйымдасқан уақытша (публика, митинг, аудитория және т.б.) үлкен 

топтардың өмірлік іс-әрекетінің психологиялық аспектілері. Ұйымдасқан, 

тұрақты үлкен топтар (әлеуметтік класс, этнос, қабат, кәсіби топтар, саяси 

партиялар т.с.с.) психологиясының құрылымы. Діни қауымдастықтар мен 

бірлестіктердің психологиялық сипаттамасы. 

Бұқаралық қоғамдық құбылыстар және олардың әлеуметтік-

психологиялық негізі. Бұқаралық қоғамдық құбылыстар қалыптасуының ұзақ 

уақытты және жағдайлы (геобиоаймақты, әлеуметтік-экономикалық, саяси, 

мигрантты-демографиялық, діни, этникалық) алғы шарттары.  

Өмір бейнесі және тұлғаның өзіндік ұлттық сана-сезімінің 

ерекшеліктері. Әлеуметтік жүріс-тұрыстың этномәдени ерекшеліктері. Этнос 

аралық конфликтілердің әлеуметтік-психологиялық аспектілері.  

 Саяси әлеуметтену мәселесі және таңдау жағдайындағы бұқара жүріс-

тұрысы. Діни қауымдастықтар мен ұйымдардың психологиялық 

сипаттамалары.  

Тобырдың әлеуметтік-психологиялық механизмдері мен динамикасы. 

Тобырдағы жеке адам жүріс-тұрысы. Үрей түсінігі. Бұқаралық жүріс-тұрыс 

заңдылықтарын түсіну үшін еліктеу, иландыру, жұғу процестерін зерттеудің 

маңызы.  

 

ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯДАҒЫ ҚОЛДАНБАЛЫ 

ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

Әлеуметтік психологиядағы теориялық және қолданбалы 

білімдердің арақатынасы 

Қазіргі кезеңдегі қолданбалы әлеуметтік-психологиялық зерттеулерге 

деген қызығушылықтың артуы. 

Әлеуметтік психологиядағы қолданбалы зерттеулердің негізгі 

аймақтары. Қолданбалы әлеуметтік зерттеу пәні, міндеттері, құрылымы және 

қызметі. Әлеуметтік психологиядағы қолданбалы зерттеулердің негізгі 

бағыттары: 1) Бірлестіктегі әлеуметтік психология; 2) Бұқаралық 

коммуникация жүйесінің әлеуметтік-психологиялық аспектілері /БКЖ/; 3) 

Құқыққа қарсы жүріс-тұрыстың әлеуметтік-психологиялық аспектілері; 4) 

Жанұя қызметінің әлеуметтік-психологиялық аспектілері; 5) Жарнаманың 

әлеуметтік психологиясы; 6) өнер және шығармашылықтың әлеуметтік-

психологиялық аспектілері; 7) Басқару мен менеджменттің әлеуметтік-
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психологиялық аспектілері; 8) ЖОО мен мектептегі әлеуметтік-

психологиялық қызмет; 9) әлеуметтік-саяси психология; 10) тоталитарлы 

секта қалыптасуының әлеуметтік-психологиялық аспектілері; 11) 

жалғыздықтың әлеуметтік-психологиялық аспектілері; 12) бизнес, басқару, 

банктік іс аймағындағы әлеуметтік психология; 13) маркетинг психологиясы 

және т.б.  

Практикалық әлеуметтік психология мәселелері.  

Психотерапия және психокоррекция әдістері. Әлеуметтік-

психологиялық тренинг. Әлеуметтік-психологиялық тренинг жүргізу 

ерекшеліктері және түрлері, мазмұны. Ойын әдістері. Әлеуметтік-

психологиялық кеңес беру түсінігі және негізгі техникалары. Әлеуметтік-

психологиялық диагностика және әсер ету психотехникасы. Қолданбалы 

зерттеулер жүргізу үшін әлеуметтік-психологиялық қызмет көрсету 

орталықтарын құру.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. Әлеуметтік психологияның пәні мен әдістері 

2. Әлеуметтік-психологиялық зерттеу әдістері және бағдарламасы. 

3. Тұлға әлеуметтік-психологиялық зерттеу пәні ретінде. Тұлға 

әлеуметтенуі: институттар, механизмдері, кезеңдері.  

4. Құндылықтар, ережелер мен әлеуметтік бағдарлар тұлғаның 

әлеуметтік жүріс-тұрысын реттеуші ретінде. 

5. Қарым-қатынас түсінігі, түрлері, құрылымы және қызметтері.  

6. Вербалды және вербалды емес коммуникация ерекшеліктері.  

7. Қарым-қатынас процесіндегі тұлғааралық қабылдау және 

өзаратүсіністік. 

8. Тұлғааралық өзара әрекет әлеуметтік-психологиялық зерттеу пәні 

ретінде. 

9. Шағын топ әлеуметтік-психологиялық феномен ретінде 

10. Шағын топ дамуы және генезисі. 

11. Топаралық қатынас психологиясы. 

12. Үлкен әлеуметтік топтар және оның сипаттамасы. 

13. Бұқаралық әлеуметтік процестер және құбылыстардың 

әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері. 

14. Әлеуметтік психологиядағы қолданбалы зерттеулердің негізгі 

аймақтары. 

15. Практикалық әлеуметтік психология: түсінігі, мазмұны, түрлері 

және іс-әрекет ерекшеліктері.  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
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1. «Қолданбалы және практикалық әлеуметтік психология» 

тақырыбында баяндама-презентация. 

2. «Мен адамдар әлеміндемін» немесе «Мен - тұлға» тақырыбына эссе. 

3. Әлеуметтік психологияның өзекті мәселелеріне байланысты 

әдебиеттерді талдау. 

4. Әлеуметтік психология түсініктеріне глоссарий құрастыру.  

5. «Әлеуметтік психологияға кіріспе» курсы бойынша кез келген 

тақырыпта кроссворд құрастыру.  

6. Ғылыми-зерттеу жобасы – қызығатын тақырыпқа байланысты 

әлеуметтік-психологиялық сауалнама құрастыру және сауалнама жүргізу, 

алынған қорытындыларына презентация жасау. 

7. Нақты курс бойынша кез келген тақырыптағы көркем фильмге 

психологиялық талдау жасау (Мысалы: «Эксперимент, «Экзамен» және 

т.б.»).  

8. Жоба – өмірлік тарихына негізделген оқу кейсін өңдеу. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Әлеуметтік психология объектісі және пәні. 

2. Зерттеудің эксперименттік әдістері және әлеуметтік эксперимент. 

3. Әлеуметтік психология тарихы және қазіргі жетістіктері. 

4. Тұлға әлеуметтенуі. Әлеуметтену анықтамасындағы түрлі бағыттар. 

5. Тұлғаның ролдік жүріс-тұрысы, әлеуметтік бағдарлар. 

6.  қарым-қатынас психологиясы: құрылымы, түрлері. 

7. Каузалды атрибуция феномені. Тұлғааралық аттракция феномені. 

8. Әлеуметтік психологиядағы конфликт мәселесі. 

9. Әлеуметтік психологиядағы топ мәселесі. 

Топты түсінудегі түрле бағыттар. 

10. Топтық жүріс-тұрыс және топтық динамиканың әлеуметтік-

психологиялық аспектілері. 

11. Топ құрылымы. Топтағы тұлғаның әлеуметтік статусы және рөлі. 

12. Шағын топтағы әлеуметтік-психологиялық эксперимент жүргізу 

техникасы. 

13. Тұрақты және аяқ асты пайда болатын топтар. Үлкен әлеуметтік 

топтар психологиясы.  

14. Қолданбалы әлеуметтік психология: негізгі бағыттары және 

мәселелері. 

15. Практикалық әлеуметтік психология: психодиагностика, 

психотерапия, психокоррекция, ӘПТ.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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TPК 2208 – ТҰЛҒА ПСИХОЛОГИЯСЫНА КІРІСПЕ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлары: 

Жұбаназарова Н.С. – психология ғылымдарының кандидаты, жалпы 

және қолданбалы психология кафедрасының доценті 

Сейтнұр Жарас – психология ғылымдарының кандидаты, доцент м.а. 

 

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, профессор, 

Кайнар Академиясының оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі проректор 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Тұлға психологиясы - жалпы психологияның маңызды бөлігі және 

сонымен бірге дербес ғылыми сала. Оқу пәні ретінде ол адам тұлғасының 

дамуы мен қызмет етуі, құрылымы, мәні туралы негізгі сұрақтарды қамтиды. 

Студенттердiң психологиялық бiлiмi «Тұлға психологиясы» пәні  бойынша 

ары қарай заңды жалғасын табады. Осы пәндi нақты оқу барысында алынған 

бiлiмдер психология ғылымының негiзiн меңгеруге көмегiн тигiзедi. Тұлға 

психологиясы білім беру, медицина, күштік құрылымдар, кадрлық қызмет 

және т.б. салалардағы психолог қызметінің сүйенетін негізін құрайды.  

Бұл пәндi оқуда студенттер алдыңғы өткен барлық пәндерге сүйенедi 

және, тұлға психологиясының пәні, тарихы, қазіргі жағдайы туралы 

білімдерді ғана меңгеріп қоймайды, сондай- ақ түпнұсқадағы дереккөздерд 

талдау, түрлі теорияларды сыни бағалау, ғылыми әдебиеттерге аңдатпа жазу, 

студенттік рефераттарды өзара сыни бағалау, рецензия жазу ебдейліктеріне 

ие болады.. 

Студент құзіреттілігінің негізгі формалары (білім, іскерлік және 

дағды): «Тұлға психология» курсын меңгеруде студент мыналарды білуі 

қажет: 

- Қазіргі тұлға психологиясының негізгі мазмұны мен 

проблемаларын, оның ғылым ретінде қалыптасу және даму тарихы    

бойынша негізгі білімдерді  меңгеруі  қажет; 

- Қазіргі тұлға психологиясындағы негізгі теорияларды, концепция 

мен тұғырларды;  

- Тұлғаның онтогенез және филогенез барысында қалыптасу 

заңдылықтары мен логикасын; 

- Тұлғаның құрылымы мен психологиялық ерекшеліктерін; 
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Студент жасай алуы қажет: 

 Әр түрлі тұлға теорияларын психологиялық тәжірибеде қолдана 

алу; 

 тұлға психологиясының ғылыми-ұғымдық аппаратын қолдана білу;  

 тұлға психологиясындағы әр түрлі тұғырлар мен мектептерді, идея 

мен теорияларды талдау және салыстыра алады.  

Студент келесі дағдыларға ие болуы керек:  

 тиісті ғылыми әдебиеттерді іздестіру және онымен жұмыс жасай 

алу дағдысы; 

 тұлғамен диагностикалық жұмыс және психикалық фактілерді 

талдау, ғылыми зерттеу жұмысын жүргізу; 

 тұлға құрылымын талдау  және өзі мен қоршаған адамдардың 

қылығына ой жүгіру әрі талдау дағдысы (тұлға теориялары туралы ақпаратты 

іріктеу және талдау қабілеті) 

 эксперименттік зерттеулер жүргізе алу; 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптардың атаулары 

1. Психологиядағы тұлға мәселесі. Тұлға психологиясының пәні мен 

міндеттері.  

2. Тұлғаны зерттеудің әдіснамалық және әдістемелік аспектілері 

3. Қазіргі тұлға теорияларын топтастыру. Тұлға теорияларының негізгі 

функциялары мен құрамдас бөліктері. 

4. Тұлға теориясындағы психодинамикалық бағыттар (З.Фрейд). 

5.  Аналитикалық және индивидуалды психологиядағы тұлғаны түсіну 

(К.Г.Юнг, А.Адлер). 

6 Неофрейдизм және тұлға психологиясы (Э.Эриксон, Э.Фромм, 

К.Хорни). 

7. Тұлғаны зерттеудегі диспозиционалдық бағыт (Г.Оллпорт, Р.Кэттелл, 

Г.Айзенк). 

8. Тұлға теориясындағы үйретуші-бихевиоралды бағыт  (Б.Ф.Скиннер). 

9. Тұлға психологиясындағы когнитивтік бағыт (Дж.Келли). 

10. Тұлға теориясындағы әлеуметтік-когнитивтік бағыт (А.Бандура, 

Дж.Роттер). 

11. Тұлға теориясындағы гуманистік бағыт (А.Маслоу). 

12. Тұлға теориясындағы феноменологиялық бағыт (К.Роджерс). 

13. Тұлғаға синтетикалық, аралас тұрғыдан келу (тұғырлар) 

14 Кеңес психологиясы мен посткеңестік аумақтағы психологиядағы 

тұлға концепциялары. Оның құрылымы мен қалыптасу механизмдері.  

15. Қазіргі тұлға психологиясындағы неғұрлым көкейкесті мәселелер 

мен беталыстар. 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Тұлға психологиясы» курсы психологиялық ғылымдардың негізгі әрі 

басты салаларына жатады. Тұлға психологиясының пәні жүйе ретіндегі 

индивид, тұлға және даралық болып табылады.  

Бұл оқу пәні студенттерді даярлауда негізі курс бола отыра, 

консультация беру психологиясы, психотерапия және ұйымдастырушылық 

психология саласында мамандану пәндерін терең меңгеруге әсерін тигізеді. 

Ол студенттердің тұлғаны зерттеудің заманауи әдіснамасы жүйесін 

меңгеруге бағытталады және тұлға психологиясының өзге ғылым 

салаларымен байланыстарын ашады, тұлға қалыптасуының психикалық 

даму, сана мен өзіндік сана және іс-әрекетпен байланысын түсінуге 

бағыттайды, оның шеңберіндегі негізгі ұғымдарды, тұлға құрылымы жайлы 

білімдер, психологиялық заңдылықтарды меңгеруге, тұлғаның өмірлік өсуі 

мен дамуының психологиялық жағдайларын тұтас түсінуге көмектеседі. Осы 

пән бойынша өткізілетін сабақта студенттер жалпы психологияны зерделеу 

барысында алған білімдерді жүйелейді және дара консультация беру мен 

психотерапия саласында практикалық іс-әрекетті үлгілеудегі теорияның 

мүмкіндіктерін көрсетеді. Студенттердің ғылыми-зерттеу қызметі үшін қажет 

психологиялық кәсіби білімдерін қалыптастырады. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде тұлға психологиясы қазіргі 

психологияның теориялық және практикалық саласы екендігі туралы 

түсінікті қалыптастыру, тұлға жөніндегі замануи ғылыми көзқарастар мен 

тұлға психологиясының негізгі бағыттарымен таныстыру, тұлға туралы 

теориялық тұжырымдамалар жайлы негізгі білімдерді беру, оны 

психологиялық тәжірибеде қолдануын көрсету, тұлға теорияларының 

психология тарихында даму логикасын түсіну, сондай-ақ, тұлға 

психологиясының әдіснамалық, теориялық және әдістемелік негіздерін 

меңгерту. 

Курстың міндеттері:  

- тұлға психологиясының ұғымдық аппаратын меңгеру:  

- тұлғаны психологиялық зерттеудің ерекшелігін көрсету: 

- әр түрлі тұлға теорияларын, сондай-ақ,тұлға дамуының 

механизмдері, қайнар көздері мен тұлға құрылымын талдай білу: 

- тұлғаның табиғи нездері мен әлеуметтік иеленген қасиеттерін 

дұрыс салыстыра білу; 

- тұлғаның қозғаушы күшін түсіну және күрделі өмір мәселелерін 

жеңе білу. 

 

 Бұл пәнді оқып- үйрену барысында студент: 

• тұлға психологиясының пәні мен негізгі әдістерін, оның қалыптасу 

және даму тарихын біледі; 

• тұлға психологиясының пәнаралық байланыстарын белгілейді; 
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• жалпы психологиялық білімдермен бірлікте тұлғаның мәселелерін 

түсіну; 

• тұлға психология мәселелері бойынша әлемдік психологияның әр 

түрлі бағыттары бойынша негізгі ұғымдар мен идеяларды меңгеру; 

• тұлғаның құрылымы мен оны құрастырудың  «бірлігі» және дамуды 

ынталандыратын тетіктер туралы білімдерді меңгеру; 

• психологияның әр түрлі бағыттары тұрғысынан тұлғаның қалыптасу 

және даму ерекшеліктерін талдай және біріктіре алады. 

• өмір аясында (контексінде)  тұлғаны зерттеуге тұтас көзқарасты 

жүзеге асыру; 

• басқа да психологиялық пәндерді оқып- үйрену барысында тұлға 

психологиясы бойынша алған білімдерін қолдана білу; 

 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Психологиядағы тұлға мәселесі. Тұлға психологиясының пәні мен 

міндеттері. 

Тұлғаны түсінудегі психологиялық тұрғыдан келу ерекшеліктері. Тұлға 

психологиясы қалыптасуы мен даму тарихы. Тұлға туралы ғылымға дейінгі 

көзқарастар. Тұлғаны зерделеудегі үш негізгі тарихи кезеңдер: 

философиялық - әдеби, клиникалық және эксперименттік, олардың 

ерекшеліктері және бұл білім саласының қазіргі  жай-күйіне тигізеті әсерлері. 

Тұлға тұтас Адам жүйесінде. Адам биогенез жүйесінде индивид 

ретінде. Адам социогенез жүйесінде тұлға ретінде. Адам персоногенез 

жүйесінде даралық ретінде. «Индивид», «даралық», «тұлға»  ұғымдары 

көлемінің арақатынасы және олардың мазмұны. Олардың жүйелік 

ұйымдасуы тұлға психологиясының пәні ретінде. 

Тұлғаны зерттеу мәселесі. «Тұлға» ұғымын ғылыми анықтау және 

тұлға феноменінің күрделілігі. Ғылыми білімдер жүйесіндегі тұлға 

психологиясының орны. Тұлға психологияның зерттеу пәні ретінде. Тұлғаны 

зерттеуде жүйелік және тарихи эволюциялық тұғыр. Тұлға психологиясының 

пәні мен пән аралық байланыстары. Тұлғаны кешенді зерттеу қажеттілігі. 

Тұлға құрылымының түрлі үлгілері. Тұлға психологиясы практикалық 

психологиямен тікелей байланысты.  

Тұлғаның қалыптасуы мен дамуының қозғаушы күштері, шарттары мен 

тетіктері. Тұлға дамуындағы түрлі тұғырлар. Әлеуметтік және тарихи өмір 

салты тұлға дамуының қайнар көзі ретінде.  Әр түрлі мәдениеттегі тұлғаны 

салыстырып зерттеу. Мәдениет және мінез құлық бағдарламасы. Тұлға 

дамуының жүйелілік детерминациясы.  

Тұлғаны зерттеудің әдіснамалық және әдістемелік аспектілері  

Ғылыми зерттеулер әдіснамасы туралы түсінік. Тұлға мәселесін 

әдіснамалық талдау деңгейлері. Тұлға психологиясын ғылыми зерттеуге 

қойылатын негізгі талаптар. Тұлғаны зерттеу принциптері. Зерттеудің 
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әдіснамасы мен әдістемесі арақатынасы проблемасы. Тұлға-психологиядағы 

орталық және интегралды ұғым. Психологияда субьект (тұлға) принципі. 

Тұлға туралы көзқарастың ерекшелігі. Философиядағы және адам туралы 

басқа ғылымдардағы тұлға. 

 Тұлға психологиясы әдістерінің жалпы сипаттамасы. Бақылау, 

сауалнама (әңгімелесу, интервью, анкета), анамнез әдісі, корреляциялық 

талдау және т.б. Тұлға психологиясындағы эксперименттің ерекшеліктері. 

Сұрақтама, әңгімелесу әдістері. Проективті әдістер.Өмір жолындағы тұлға 

дамуы мен құрылымын зерттеуге арналған биографиялық 

(психобиографиялық) әдістер. Тестілеу және оның шектеулері.Тұлға туралы 

ақпарат көздері ретінде іс-әрекет нәтижесінің қажеттілігі. Тұлғаны 

зерттеудегі гуманитарлық және жаратылыстанымдық әдістер. Тұлғаны 

зерттеудің қазіргі стратегиялары.   

Қазіргі тұлға теорияларын топтастыру. Тұлға теорияларының 

негізгі функциялары мен құрамдас бөліктері. 

Теория туралы түсінік. Тұлға теориясының негізгі функциялары.   

Тұлға теориясының компоненттері (құрылым, процесс /мотивация/, өсу және 

даму, психопатология, өзгерістер).  Тұлғаның қазіргі заманғы психологиялық 

теорияларын топтастыру. Тұлға теорияларының  түрлері: психодинамикалық, 

социодинамикалық және интеракциялық. Эксперименттік және 

эксперименттік емес, құрылымдық және динамикалық ерекшеліктері, басқа 

теориялар.  

Тұлға қалыптасуы мен дамуының қозғаушы күштері. Жеке тұлғаның 

қалыптасуы мен дамуына биогенетикалық тұғырлар. Жеке тұлғаның 

қалыптасуы мен дамуындағы социогенетикалық тұғырлар. Тұлға дамуының 

жүйелік детерминациясы сұлбасы. Тұлға теорияларын әр түрлі топтастыру 

(А.А.Бодалев, Б.В. Зейгарник, В.В. Нуркова, С. Мадди, А. Фернхем и П. 

Хейвен, Л. Хьелл и Д. Зиглер,  Л. Первин и О. Джон и др.). Тұлға теориясын 

бағалау өлшемдері.  

Тұлға теориясындағы психодинамикалық бағыттар (З.Фрейд). 

Психодинамикалық бағыттың қысқаша сипаттамасы. Тұлға теориясына 

ғалымның өмірбаянының ықпалы. Фрейдтің қысқаша өмірбаяны. 

Психоанализ: негізгі тұжырымдамалары мен принциптері. 

Психикалықтың деңгейлері: саналы, алғы сана, бейсаналық. Тұлға 

құрылымы (ид, эго және суперэго). Психикалық деңгейлер мен тұлғаның 

құрылымдық моделі арасындағы өзара байланыстар. Фрейд теориясындағы 

бейсаналықты түсіну ерекшелігі. Тұлғаның даму деңгейі көрінісі ретінде 

тұлға құрылымы (ид, эго және суперэго) компоненттерінің өзара 

әрекеттестігі. 

Тұлға дамуы: психосексуалдық сатылары.. Тұлғаның даму 

механизмдері. Тұлға даму процесінде Эдип комплексінің маңызы мен рөлі. 

Тұлға қалыптасуында ата-ананың интроектілер рөлі мен маңызы. Әлеммен 

өзара әрекеттестік ерекшеліктері. Өзара әрекеттесу принциптері (рақаттылық 

принципі, нақты шындық принципі). Тұлға қалыптасуында қорғаныш 
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механизмдерінің рөлі мен маңызы (ығыстыру, проекция, алмастыру, 

рационализация, регрессия, сублимация және, т.б.) Фрейдтің 

психоанализіндегі тұлғалық ерекшеліктер диагностикасы және терапиялар. 

Аналитикалық және индивидуалды психология дағы тұлғаны 

түсіну (К.Г. Юнг және А. Адлер). 

Карл Густав Юнг өмірбаяны. К.Г. Юнгтің аналитикалық 

психологиясының жалпы сипаттамасы. Аналитикалық психология: негізгі 

концепциялары мен принциптері. Тұлға құрылымы (эго, жеке бейсаналық 

және ұжымдық бейсаналық). Ұжымдық бейсаналық түсінігі тұлғаның даму 

көзі ретінде. Архетип ұғымы және оның тұлға қалыптасуындағы маңызы.  

Тұлға туралы Юнг іліміндегі Шығыс рәміздері мағынасы. 

Карл Юнг бойынша тұлға типтері: экстроверттік-бағдарланған және 

интроверттік бағдарланған типтер. Олардың ерекшеліктері тән негізгі типтік 

бейім-тұрыс : экстроверсия  және интроверсия және психикалық функциялар: 

ойлау, түйсіну, сезімдер мен интуиция. Жетекші және бағынышты 

функциялар. Рационалды және иррационалды функциялар. Индивидуация 

үғымы тұлғаның кемелділікке жетуі ретінде. Аналитикалық психологиядағы 

тұлғалық ерекшеліктер диагностикасы және терапиясы. 

Альфред Адлердің өмірбаяндық очеркі. Даралық психологияның 

негізгі тұжырымдары. Индивидуум  біртұтас және өзара үйлесімді тұтастық 

ретінде. Адам өмірі жетілуге, кемелденуге белсенді ұмтылыс ретінде. 

Кемістік комплексі тұлғаның даму көзі ретінде. Басымдыққа, артықшылыққа 

ұмтылу біртұтас іргелі негізгі мотив ретінде. Жалған мақсаттар мен өмір 

жоспары ұғымдары. Апперцепция схемасының тұлға қалыптасуындағы рөлі 

мен маңызы. Тұлға дамуының отбасындағы қарым-қатынас ерекшеліктеріне 

және бала туу ретіне тәуелділігі. Қарымақы (компенсация) тұлға дамуы тетігі 

ретінде. Әлеуметтік қызығушылық психикалық денсаулық көрсеткіші 

ретінде. Шығармашылық «Мен» тұжырымдамасы. 

Тұлғаның өмір стилі. Тұлғаның типологиясы. Даралық психологиядағы 

тұлғалық ерекшеліктер диагностикасы және терапиясы. 

Неофрейдизм және тұлға психологиясы (Э. Эриксон, Э. Фромм, К. 

Хорни). 
Неофрейдизмдегі тұлға құрылымы мен психологиялық ерекшеліктері. 

Олардың классикалық психоанализден айырмашылықтары. Эго-психология 

және Эрика Эриксонның психоәлеуметтік теориясы. Өмірбаяндық очерк. 

Эпигенетикалық принципі. Өсу мерзімі және дамудың реттілігі. Тұлға 

дамуының эпигенетикалық моделі. Дағдарыс адам өміріндегі бетбұрысты сәт 

ретінде. Тұлға дамуы: психоәлеуметтік кезеңдері және олардың 

сипаттамалары. 

Эрих Фроммның гуманистік психоанализі. Өмірбаяндық очерк. 

Гуманистік психоанализ: негізгі концепциялары мен принциптері. Адам 

дилеммасы және экзистенциалды қажеттіліктер. Мінез бағыттары және тұлға 

типтері: рецептивтік, қанаушы, дүниеқұмар, нарықтық, өнімді (жемісті). Өсу 

мен құлдырау синдромдары. Э Фромм бойынша бостандықтан қашу 
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стратегиясы. Садист және мазохист тұлғалар ерекшеліктері. Позитивтік 

еркіндік. Тұлға дамуындағы психологиялық қорғаныстың рөлі. 

Карена Хорнидің тұлғаның әлеуметтік-мәдени теориясы. Өмірбаяндық 

очерк. Әлеуметтік-мәдени теория: негізгі концепциялары мен принциптері. 

Әлеуметтік-мәдени теориядағы тұлғаның дамуы. Негізгі (базальды) қауіп-

қорқыныш (мазасыздану). Тұлға типологиясы негіздері: адамдарға қарай 

қозғалыс, адамдардан қозғалыс және адамдарға қарсы қозғалыс. Тұлға 

дамуындағы психологиялық қорғаныш рөлі мен маңызы. 

Тұлғаны зерттеудегі диспозиционалдық бағыт (Г. Оллпорт, Р. 

Кэттелл, Г. Айзенк). 

Гордона Олпорттың диспозициялық тұлға теориясы ( тұлға бітістері 

теориясы) Өмірбаяндық очерк. Тұлға бітістері концепциясы. Проприум: 

өзіндіктің дамуы. Функционалдық автономия. Функционалдық автономия 

деңгейлері (типтері). Кемел тұлға. 

Рэймонд Кеттелдің құрылымдық тұлға теориясы. Өмірбаяндық очерк. 

Тұлға бітістері теориясы: негізгі концепциялары мен  принциптері. 

Құрылымдық принциптер: тұлға бітісі категориялары. Үстірт және терең 

бітістер. Қабілет бітісі, темперамент бітісі және динамикалық бітістер. 

Ганс Айзенктің тұлға типтері теориясы. Өмірбаяндық очерк. Тұлға 

типтері теориясының негізгі концепциялары мен принциптері. Тұлға 

құрылымының иерархиялық моделі. Негізгі тұлға типтері. Бітістер мен 

типтердің нейрофизиологиялық негіздері. Тұлға бітістерін өлшеу. 

Тұлға теориясындағы үйретуші-бихевиоралды бағыт  (Б.Ф. 

Скиннер). 

Беррес Фредерик Скиннердің операнттық үйрену теориясы. 

Өмірбаяндық очерк. Скиннердің тұлға психологиясын қарау тұғыры. 

Тұлғаның ішкі әлемі ойдан шығарылған түсініктеме ретінде. Тұлға мінез-

құлық үлгілерінің жиынтығы ретінде. Скиннер теориясының негізі. Мінез-

құлықты ғылыми талдау. Респонденттік және операнттық мінез – құлық 

үғымдары.  Үйрету және бекіту режимі (тәртібі). Шартты бекіту. Мінез 

құлықты қадағалау. Бихевиористік терапия. 

Тұлға психологиясындағы когнитивтік бағыт (Дж. Келли). 

Джордж Келлидің когнитивтік тұлға теориясы. Өмірбаяндық очерк. 

Когнитивтік теорияның негізі. Конструктивтік альтернативизм. Тұлғалық 

конструкттілер теориясы: негізгі концепциялары мен  принциптері. Тұлғалық 

конструкттілер: шынайы болмыс үшін үлгі. Тұлғалық конструкттілер 

типтері. Рөлдік конструкттілердің репертуарлық тесті (Реп-тест). Тұлғалық 

конструкттілер теориясының негізгі постулаттары мен қорытындылары. 

Тұлға теориясындағы әлеуметтік-когнитивтік бағыт (А. Бандура, 

Дж.  Роттер). 

Альберт Бандураның әлеуметтік-когнитивтік тұлға теориясы. 

Өмірбаяндық очерк. Әлеуметтік-когнитивтік тұлға теориясының негізгі 

принциптері. Өтпелі өзара детменизм үлгісі. Үлгілеу (модельдеу) арқылы 
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үйрену. Бақылау арқылы үйренуді бекіту. Жанама бекіту. Өзіндік бекіту. 

Өзіндік тиімділіккогнитвтік механизмі. Өзіндік тиімділік факторлары. 

Джулиан Роттердің әлеуметтік үйрену теориясы. Өмірбаяндық очерк. 

Әлеуметтік үйрену теориясы: негізгі концепциялары мен  принциптері. 

Интерналды және экстерналдық бақылау локусы. Тұлғаның интерналды / 

экстерналды қадағалау (бақылау) типтерi.Экстернал мен интерналдар 

сипаттамасы. 

Тұлғаны психологиялық зерттеудегі гуманистік бағыт (А. Маслоу). 

Абрахам Маслоудың гуманистік теориясы. Өмірбаяндық очерк. 

Гуманистік психологияның негізгі принциптері. Мотивация: қажеттіліктер 

иерархиясы. Дефицитарлық мотивация және өсу мотивациясы. 

А.Маслоу еңбектеріндегі тұлғаның психологиялық қорғаныс түсінігі.  

Жоғары тебіреніс, биік сезімдерді зерттеу. Тұлғаның әлеуметтік мінез – 

құлықта өзін -өзі жетілдіруі және өзін өзі бектуі. А.Маслоу теориясындағы 

тұлға қалыптасуындағы қорғаныш механизмдері рөлін түсіну ерекшелігі 

(Иона комплексі). Өзін-өзі өзектендірген тұлғалар ерекшеліктері. Сезімдер 

шыңы. 

Тұлғаны зерттеудегі феноменологиялық бағыт (К.Роджерс). 

Карл Роджерстің феноменологиялық теориясы. Роджерстің 

өмірбаяндық очеркі.  Роджерстің адам табиғатына көзқарасы. Өмірдегі 

жетекші мотив: өзектендіру тенденциясы. К.Роджерстің феноменологиялық 

ұстанымы. Мен-концепция ұғымы.  К.Роджерс бойынша тұлғаның Мен-

концепциясы. Толыққанды қызмет ететін адам.  К.Роджерс бойынша тұлғаға 

шоғырланған терапия. 

Тұлғаға синтетикалық, әртүрлі тұрғыдан келу (тұғырлар) 

K.Левиннің (1890-1947). динамикалық тұлға теориясы. Тұтастық және 

нақтылық принциптері. Психологиялық өріс: өрістік және мақсатты мінез-

құлықтар. Өмір болашағы. Талаптану мен өзін-өзі бағалауын деңгейі. 

Көшбасшылық және топтық динамика. 

Психосинтез Р. Ассаджоли психосинтезі (1888-1974). Р. Ассаджоли 

бойынша тұлға құрылымы. Дара бейсаналықтың үш деңгейі:  төмен (өзіне 

тән ерекшелігі жоқ), орта (жеке өзіндік), жоғары (трансперсоналды). 

Бейсаналы ұжымдық. Сана өрісі. Жеке «Мен». Жоғары «Мен». Ерік және 

негізгі психикалық функциялар. Субтұлғалар және олардың мінез-құлықтағы 

рөлі. Сәйкестендіру (идентификация) және сәйкессіхдендіру 

(деидентификация). Субтұлғаларды үйлестірудегі бес саты.  

Эрик Берннің (1910-1970) трансакциялық талдауы. Эрик Берн бойынша 

тұлға құрылымы. Негізгі «Эго-күйлер» - балалық, ересек, ата-аналық.. 

Трансакция және трансакциялық талдау. Психологиялық «ойындар» 

және оларды талдау, олардың түрлері. Өмір сценарийлері және оларды 

талдау. Терапия, оқыту, отбасылық консультация беру және басқа салаларда 

трансакциялық талдау. 

Кеңес психологиясы мен посткеңестік аумақтағы психологиядағы 

тұлға концепциялары. Оның құрылымы мен қалыптасу механизмдері. 
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С.Л. Рубинштейннің субъектілік тұғыр шеңберіндегі тұлға 

концепциялары (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский). В.Н. 

Мясищевтің қатынас теориясындағы тұлға. К.К.Платонов бойынша тұлға 

концепциясы. Д.Н. Узнадзе бойынша бейім- бағдар мен объективация 

ұғымдары. Бейім- бағдар тұлғаның жалпыпсихологиялық сипатттамасы 

ретінде. Әлеуметтік бейім- бағдар тұлғаның көрінісі ретінде (Ш.А. 

Надирашвили).  

Іс-әрекет тұғыры аясындағы тұлға концепциялары. А.Н.Леонтьев 

бойынша тұлға мотивтер иерархиялары ретінде. А.В.Петровскийдің тұлға 

концепциясы. Б.Г. Ананьевтің жүйелік әрі құрылымдық бағытындағы тұлға 

мәселесі. Б.Ф. Ломовтың тұлғаны зерттеудегі жүйелік кешенді бағыты.  В.Я. 

Ядовтың тұлға диспозициясының иерархиялық құрылымы туралы 

концепциясы. 

Кеңестік психология және посткеңестік аумақтағы психология 

ғылымындағы тұлғаның қалыптасу механизмдері, қайнар көздері, 

құрылымдары мен зерттеу әдістері.  

А.Н.Леонтьев мектебіндегі мағыналық құрылымдар мен процестерді 

зерделеу (А.Асмолов. Д.А. Леонтьев. Б.С.Братусь). Д.А..Леонтьевтің тұлға 

психологиясындағы  мағына  түсінігі. Б.С. Братустың тұлғаның рухани-

адамгершілік концепциясы. Сана психосемантикасы (В.Ф. Петренко, А.Г. 

Шмелев). 

Қазіргі заман тұлға психологиясының неғұрлым өзекті мәселелері және 

тенденциялары. Тұлғаны зерттеудегі жаңа теориялық және эмпирикалық 

ізденістер.  

 

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Психология ғылымындағы тұлға проблемасы. Тұлға 

психологияның пәні ретінде. Тұлғаны зерттеу тарихы. 

2. Тұлға психологиясындағы ғылыми зерттеулер және оларды 

бағалау. Зерттеу әдістеріне жалпы сипаттама. 

3. Тұлға теориясының маңызды мәселелері. Тұлға теорияларын 

бағалау өлшемдері. 

4. Психодинамикалық теория:  З.Фрейдтің психоаналитикалық 

теориясы және оны практикалық қолдану. 

5. Психодинамикалық бағытты қайта қарау нәтижелері: А.Адлер, 

К.Г. Юнг 

6. Неофрейдизм және тұлға психологиясы (Э.Эриксон, Э.Фромм, 

К.Хорни). 

7. Тұлғаны бітістер тұрғысынан зерттеу: Г.Оллпорт, Р.Кэттелл 

(1905-1998), Г.Айзенк (1916-1997), бесфакторлы модель (Голдберг, Коста и 

МакКрэй.) 

8. Б.Ф. Скинннердің оперантты себептелу теориясы 
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9. Когнитивтік тұлға теориясы: Дж. А. Келлидің тұлғалық 

конструкт теориясы 

10. Әлеуметтік-когнитивтік тұлға теориясы (А.Бандура,  Дж.Роттер). 

11. Тұлға теориясындағы гуманистік бағыт (А.Маслоу) 

12. Тұлғаны зерттеудегі  феноменологиялық бағыт ( К. Роджерс). 

13.  Кеңестік психологиядағы тұлға түсініктері және оны сипаттау 

(С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, В.Н.Мясищев, К.К. Платонов, В.С. Мерлин, 

А.В.Петровский, Д.Н.Узнадзе , А.Н.Леонтьев , А.Асмолов). 

14. ТМД елдері психологтарының қазіргі тұлға концепциялары (Б.С. 

Братусь, А.Г Шмелева, Д.А. Леонтьев,  С.М. Жақыпов және т.б..). 

15.  Тұлғаны зерттеудегі жаңа теориялық және эмпирикалық 

ізденістер. 
 

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности. М.: МГУ, 1990 

3. Бердібаева С.Қ. Тұлға психологиясы: оқу құралы. Алматы, 2015. 

4. Братусь Б.С. Аномалии личности, М., 2008. 

5.  Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии М., 

1982. 

6. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1977. 

7. Платонов К.К. Структура и развитие личности. М., 1986. 

8. Психология личности. Тексты / Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. 

Пузырей. М., 2009. 

9. Слотина Т.В. Психология личности: Учебное пособие. СПб., 

2008. 

10. Первин Л., Джон О. Психология личности. Теория и 

исследования. М., 2000. 

11. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб, 2009. 

1. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 2000. 

2.  Мадди Сальваторе Р. Теория личности / Пер. с англ. СПб., 2010. 

12. Психология личности в трудах зарубежных психологов. Сост. 

Реан А.А. СПб., 2001. 

13. Психология личности в трудах отечественных психологов. Сост. 

Реан А.А. СПб., 2001. 
 

Қосымша: 

1. Абульханова-Славская К.А. Психология и сознания личности. М., 

1999. 

2. Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие. СПб., 2001. 

3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб., 2001. 

4. Ковалев А.Г. Психология личности. 3-е изд., переработ. и доп. 

М., 1969. 
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5. Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах. М., 1995. 

6. Леонтев Д.А. Очерк психологии личности. М., 1993. 

7. Мерлин В.С. Психология индивидуальности. М., 1996 

8. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л.,1960. 
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PKВN3301 – ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЕҢЕС БЕРУДІҢ НЕГІЗДЕРІ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлары: 

Құдайбергенова С.К. – психология ғылымдарының кандидаты, аға 

оқытушысы 

Лиясова А.А. – психология ғылымдарының магистрі, аға оқытушысы 

 

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, Кайнар 

Академиясының профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Психологиялық кеңес беруді тұлғаға кәсіби психологиялық көмек 

берудің бір формасы ретінде оқыту психолог маманды даярлаудың қажетті 

буыны болып табылады. Өйткені дәл осы психологиялық кеңес беру 

психодиагностикамен қатар біздің елімізде аса кеңінен таралған 

психологиялық тәжірибелердің бірі болып табылады. Өзінің арнайы 

міндетінен басқа, кеңес беру кез келген психотехникалық жұмыстың негізін 

құрайды. Бұл негіз болмайынша, жасөспірімдерді кәсіби бағдарлау, 

менеджерлер арасында тренинг өткізу, отбасылық немесе топтық 

психотерапия жүргізу, психотехникалық тәжірибенің тағы да басқа 

түрлерімен айналысу мүмкін емес. 

Курстың тікелей тақырыбы кеңес берудің жеке және топтық 

формаларына арналған. Аталған курсты игеру студенттерге психологиялық 

кеңес беру саласындағы білімдерін толықтырып жүйелеуге, тұлғаны 

зерттеуде жүйелік бағытты ұстануға қажетті дағдыларды қалыпастыруға 

және бірқатар практикалық жұмыс құралдарын меңгеруге мүмкіндік беріп, өз 

кезегінде, түлектердің бәсекеге қабілеттілігін арттырып қана қоймай, 

сонымен қатар, олардың келешекте жұмысқа орналасуын қамтамасыз етпек. 

«Психологиялық кеңес берудің негіздері» курсы «5В050300 - 

Психология» мамандығы бойынша Мемлекеттік білім беру стандартына 

сәйкес құрастырылған. 

Студент құзыреттілігінің негізгі формалары:  

Студент «Психологиялық кеңес берудің негіздері» курсын оқу 

барысында келесі білімдерді  игермек: 

- психологиялық кеңес беру түрлерінің мазмұны туралы негізгі 

түсініктер; 
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- кеңес берудің негізгі кезеңдері, динамикасы және ұйымдастыру 

үрдісі, сондай-ақ, негізгі техникалар мен тәсілдер; 

- кеңес беруші психологтың этикалық және құқықтық қырлары; 

- психологиялық көмектің қазіргі заманғы түрлі бағыттарында 

қолданылатын негізгі статегиялар, техникалар мен тәсілдер. 

Студент келесі дағдыларды игеруі тиіс: 
- психологиялық кеңес берудің ерекшеліктерін ажыратып, нақты 

жағдайларға сәйкес оның міндеттерін өз бетінше тұжырымдай білу; 

- психологиялық мәселелердің кең шеңберінде бейімделіп, клиентке 

психологиялық көмек көрсету барысында сауал қалыптастыруға көмектесу. 

Келесі дағдыларды меңгеріп шығуы тиіс: 

- психологиялық байланысты орнату және қолдаудың негізгі 

дағдыларын меңгеру; 

- психологиялық қолдау көрсету дағдыларын меңгеру; 

- психологиялық кеңес берудің жекелеген бағыттарындағы бірқатар 

арнайы тәсілдер мен әдістерді қолдануды меңгеру. 

«Психологиялық кеңес беру негіздері» курсын табысты игеріп шығу 

үшін студенттер тұлға мен ұжымның психикалық іс-әрекет заңдылықтары 

мен тетіктері, психиканың онтогенезде дамуы, тұлғаның психологиялық 

теориялары жөнінде білуі тиіс, сондай-ақ, психодиагностикалық 

әдістемелермен жұмыс жасай білуі қажет. 

Пререквизиттер: «Жалпы психология», «Даму психологиясы», «Жас 

ерекшелік психологиясы», «Әлеуметтік психологияға кіріспе» 

 Аралас пәндер: «Медициналық психология» 

«Психологиялық кеңес берудің негіздері» курсы «5В050300 - 

Психология» мамандығы бойынша Типтік оқу жоспарына сәйкес жасалынды. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптардың аталуы 

 ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕС БЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

ПРАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

1 Психологиялық кеңес беруге кіріспе 

2 Кеңес беру үрдісіндегі маман тұлғасы 

3 Кеңес беру үрдісінің құрылымы және оны ұйымдастыру 

 КЕҢЕС БЕРУДІҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БАҒЫТТАРЫ 

4 Психологиялық кеңес берудегі психоаналитикалық дәстүр 

5 Юнгтің аналитикалық психологиясы және Адлердің индивидуалды 

психологиясы 

6 Кеңес берудегі бихевиоралды-когнитивті бағыт 

7 Кеңес берудегі экзистенционалды-гуманистикалық дәстүр 

8 Нейролингвистикалық бағдарламалау (НЛБ) 

9 Психологиялық кеңес берудегі экзистенционалды бағыт 

10 Гештальт-терапия 
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11 Қайғыру теориясы және психотерапия 

12 Кеңес берудегі транзактілік әдістер 

 Психотерапия мен кеңес беру жұмыстарының топтық 

формалары 

13 Топтық психотерапияның жалпы теориясы 

14 Қазіргі заманғы топтық терапияның бірқатар бағыттары 

15 Отбасылық кеңес беру 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Адам туралы ғылымдар жүйесіндегі  «Психологиялық кеңес беру» 

пәнінің орны. Психолог мамандарды дайындаудың негізгі  бөлігі ретінде 

психологиялық кеңес беру негізі туралы түсінік. Психологиялық кеңес 

берудің  негізінде  қалыптасуның  тарихы мен даму алғышарттары. Пән 

курсы «Психологиялық кеңес беру негіздері». 

Пәннің мақсаты студенттерді психологиялық кеңес берудің 

ұстанымдарымен, түрлері және мазмұнымен таныстыру.  

Пәннің міндеттері: 

1. Психологиялық кеңес берудің төңiрегiнде кәсiби дүниетанымын 

құрастыру; барлық танымал психотерапиялық әдістердің психологиялық 

механизмдерін түсінумен, бір уақытта кеңес берудің өзіндік өтілімі. 

2. Психолог-консультанттың кәсiби этикасын және ойлаудың 

психотехникалық негізін құрастыру.  

3. Психологиялық кеңес берудің төңiрегiде негiзгi бағыттарымен 

таныстыру. 

 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕС БЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

ПРАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Психологиялық кеңес беруге кіріспе 

Психологиялық мәдениеттің ерекше формасы ретінде психологиялық 

тәжірибенің тарихы. Психологияның дербес тәжірибелік пәнге айналуы. 

Психологиялық қызметтер, психология үшін олардың мағынасы. 

Психотехникалық теория. «Психотехника» түсінігінің тарихы (Г. 

Мюнстенберг, Л.С. Выготский). Психотехника өзіндік тәжірибені 

ұйымдастырудың ерекше мәдениеті ретінде. Құндылықтар, тіл, мақсаттар, 

процедуралар, техникалар осы мәдениеттің атрибуты ретінде. 

Психотехникалық теориялардың және әдіснамалардың дамуының болашағы. 

Қазіргі кездегі  психологиялық кеңес беру туралы түсінік. Жалпы кеңес 

беру теориясының негізгі сұрақтары. Консультативті теория және тәжірибе. 

Психологиялық кеңес берудің әртүрлі үлгілері: медициналық, 

педагогикалық, диагностикалық, әлеуметтік, психологиялық. Әрбір үлгінің 

кемшілігі мен құндылығының негізгі сипаттамалары. «Кеңес беру», 
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«психотерапия», «сұхбаттасу», «психологиялық коррекция» түсініктерінің 

арақатынасы. Психологиялық кеңес берудің мәні - арнайы ұйымдасқан өзара 

әрекеттестік (әңгімелесу) процесінде тұлғааралық және ішкі қиыншылықтар 

кезінде адамдарға өзін-өзі ұстау үшін психологиялық көмек көрсету. 

Кеңес берудің мақсаттары: нақты психологиялық қиыншылықтарды 

жеңіп шығу; клиенттің тұлғалық дамуы. Психологиялық кеңес берудегі екі 

бағдар: әлеуметтік-психологиялық (объективті) және индивидуалды-

феноменологиялық (субъективті). Бағдарлар арасындағы айырмашылық: а) 

мақсаттарда (өмірде бейімделу - өмірдің өзгеруі); б) негізгі фокустағы зейін 

(мінез-құлық - тәрбие); в) коммуникация типінде (эксплисцитті-имплицитті); 

г) өзгерісті анықтайтын негізгі тәсілді ұсыну (қуаттану - саналы түрде 

ұғыну); д) консультант пен клиенттің психологиялық контактінің маңызын 

ұсыну (маңызды, бірақ екінші ретті - шешуші); е) мерзімдерде (қысқа 

мерзімді - ұзақ мерзімді); ж) түсіндірмелі модельдерде (себептілік -

интенционалдық); з) «реалдылық» туралы ұсыну (конвенционалды 

индивидуалды реалдылық). 

 

Кеңес беру үрдісіндегі маман тұлғасы 

Кәсіби білім байланысының және кеңесшінің ептілік мәселесі және 

тұлғасының клиентке психологиялық әсер ету тәсілінің мәселесі. Кеңесшінің 

кәсіби МЕН-бейнесі, жекелік тәжірибе, конгруэнттілік, метадағдылар. Тиімді 

кеңесшілердің тұлғалық мінездемелері. Жеке құндылықтарына әсер ету 

мәселесі және оның іс-әрекетіне кеңесшінің өмірлік философия мәселесі. 

Кеңесші-психотерапевт түсінігін салыстыру. Жаңадан бастаған, қадам 

жасаған кеңесшінің типтік қиыншылықтары, кеңесшінің «кәсіби күйіп жану» 

(профессиональное выгорание) мәселесі: алдын-алу шаралары, себептері, 

көрінулері және жеңіп шығулары. Кеңесшілердің кәсіби кеңес беру мәселесі 

және супервизордың басшылығы арқылы жұмыс істеу кәсіби іс-әрекетке 

дайындықтың бір жағы ретінде. Кеңесшілерді дайындау. 

Кеңес берудің этикалық принциптері. Консультативті процесте 

клиенттің құқығы. Кәсіби және этикалық міндеттері және кеңесшінің 

құқығы. Этикалық және құқықтық сұрақтардың қосарлануы және психолог 

пен клиенттің басқа қатынастарда қосарлануы (достық, іскерлік, интимді). 

Клиент пен кеңесші тұлғасы. 

 

Кеңес беру процесінің құрылымы және оны ұйымдастыру 

Кеңес берудің алғашқы кезеңі. Мақсаты - психологиялық контакт 

орнату, клиент пен кеңес беруші  арасындағы психологиялық контакттың 

қорытындысы. Кезеңнің негізгі мазмұны: клиентті қабылдау, танысу, клиент 

туралы алғашқы мәліметтерді жинау, келісім-шартты қорытындылау 

(мақсаты, әдістерді, ұзақтығын, кеңес берудің бағасын, жауапкершілікті 

болу, клиенттің құқықтары туралы және міндеті туралы мәлімет беру, 

талқылау, конфиденциалдық сұрақтарын және оның шегі туралы талқылау). 



103 

 

Клиентті сұрау кезеңі. Кезеңнің мақсаты - раппорт (өзара жағымды) 

орнату және проблеманың  мағынасын анықтау. Белсенді тыңдау техникасы -

вербалды және вербалды емес компонеттері. Қайталау (парафраз) және 

үзіліс. Клиенттің мәселесінің мағынасын анықтау. Мәселелердің түрлері: 

орталық мәселе, қорғаныс- мәселе, терең мәселе. Мәселе кеңес беруші мен 

клиенттің біріккен іс-әрекетінің нәтижесі ретінде. Келісім-шарт жасау. Кеңес 

беруші  пайдаланатын негізгі тәсілдер: тікелей сұрақтар, рефлексивті емес 

және белсенді тыңдау, әмпатикалы түсіну, клиентті вербалды және вербалды 

емес түрғыда жігерлендіру. Кезеңділік (подэтап) нәтижесі - консультативті 

болжамдарды қалыптастыру және раппортты орналастыру. Жұмыс кезеңі. 

Психологиялық әсер ету. Мақсаты - клиентпен психологиялық 

қиыншылықтарды түсіну, жеңіп шығу жетістіктері. Кезеңнің негізгі 

мазмұны: клиенттің психологиялық қиыншылықтарды жеңіп шығуына 

көмектесу үшін әр түрлі психотехникалық тәсілдерді қолдану. Қарсыласу 

мен трансфермен жұмыс істеу. Қарсыласу түсінігі. Клиенттік қарсыласумен 

сәтті жұмыс істеу шарты ретінде даярлығы. Қарсыласумен жұмыс істегендегі 

нәтиже. Позитивті және негативті трансфер. Позитивті және негативті 

контртрансфер. Трансфермен жұмыс істеудегі тиімділік. Контртрансфермен 

жұмыс істеу. 

Қорытынды кезең. Трансферден шығу жене суверенитетті алу. Кеңес 

беруден кейінгі мінез-құлықты қалыптастыру. Осы кезеңдегі жұмыстың 

негізгі принциптері. Осы кезеңде клиентке көмек. 

Кеңес беру уақыты мен кеңістігін ұйымдастыру. 

 

КЕҢЕС БЕРУДІҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БАҒЫТТАРЫ 

 

Психологиялық кеңес берудегі психоаналитикалық дәстүр 

З.Фрейд - психоанализдің негізін қалаушы. Психоанализдің 

әдіснамалық статусы және психоаналитикалық терапияның шеңберіндегі 

кеңес беру мәселесі. Кеңес беру процесінде психоаналитикалық 

техникаларды және процедураларды қолдану (еркін ассоциациялар, түс 

көруді талдау және интерпретациялау, талдау және қарсыласу және 

тасымалдау интерпретациясы). Көзқарасты бағалау: құндылығы және 

шектеу. 

 

Юнгтің аналитикалық психологиясы және Адлердің 

индивидуалды психологиясы 

К.Г. Юнгтің аналитикалық психологиясы: құндылықтар, мақсаттар, 

процедуралар, техникалар. Аналитикалық психологиядағы психоанализдың 

негізгі әдіснамалық мәселесінің «миф» (аңыз) түсінігі. К. Юнг бойынша 

психотерапевтік принциптер. 

Адлердің индивидуалды психологиясы. Кеңес беру процесі: мақсаттар, 

консультанттың рөлі және функциясы, клиенттің тәжірибесі, кеңес беруші  

мен клиент арасындағы әрекеттестік, адлерлік психотерапияның 
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консультативтік техникалары және процедуралары (ерте есте қалғандарды 

талдау, түс жору және приоритеттерді талдау, әсерлерді жиыстыру, талдау, 

реориентация, метафоралық әрекеттестік, порадоксалды интенция). 

Көзқарасты бағалау: құндылық және шектеу (шек қою). 

  

Кеңес берудегі бихевиоралды-когнитивті бағыт 

А. Лазарус - қазіргі бихевиоралды психотерапияның және кеңес 

берудің ірі өкілі. Когнитивті-бихевиоралды бағыт.  (А. Эллис, А. Бек). Негізгі 

құндылықтар, мақсаттар, процедуралар. Негізгі консультативті дағдыларды 

меңгеру: бет және поза экспрессиясын тану. Анық қозғалыстар және 

мимикалар. Паравербалды айқын тәсілдер. Белсенді тыңдау және 

вербалдылық Ептілік және дағдылар тренингі. 

Әсер ету және көңіл бөлу дағдылары. Минималды қуаттану. Кеңес беру 

процесі. Мағынаны нақтылау. Келісімділік  жетістігі. Кеңес беру барысында  

кері байланысты қалыптастыру принципі. Конфронтация. Процесс кезіндегі 

суммалау және қорытынды суммалау. Өзіндік сезімдердің көрінісі. Кеңес 

беру техникалары және процедуралары: релаксациялық тренинг, жүйелік 

десенсибилизация, модельдеу әдісі (А. Бандура). Әлеуметтік ептілік тренингі 

(сенімділік). Өзін-өзі басқару және өзіндік басшылық жоспары. Бағытты 

бағалау. 

Психологиялық кеңес берудегі рационалды-эмотивті терапия  және 

басқа да когнитивті - бихевиориалды бағыттар А. Эллис - рационалды-

эмотивті терапияның  негізін салушы. А. Бэк, Д. Майхенбаум қазіргі 

когнитивті-бихевиоралды тәсілдің көрнекті өкілдері. РЭТ-тың негізгі үғымы 

- иррационалды наным, сенім, «тиісті» және «міндетті». Кеңес беру процесі: 

кеңес берушінің  мақсаттары, рольдері мен функциялары, клиенттің 

тәжірибесі, кеңес беру  техникалары мен процедуралар: когнитивті әдістер 

(иррационалды идеяларды мәлімдеу, иррационалды нанымдарды 

рационалдымен алмастыру, библиотерапия, тілдің өзгеруі, әзіл), эмотивті 

әдістер,  рационалды қайта құру және адамның мінез-құлқының жетістігі мен 

эмоционалды саулық негізі ретінде өмірдің рационалды философиясына 

жету. Реалдылық терапиясы. Тәсілдің бағалауы: адамгершілік және шектеу.  

 

Кеңес берудегі экзистенционалды-гуманистикалық дәстүр 

Клиентке бағытталған терапия. К. Рождерс - клиентке бағытталған  

терапия негізін қалаушы. Басты ұғымдары: адам табиғатына жағымды  

көзқарас, адамдық потенциал, актуализация  мен өзіндік актуализацияға  

тенденция, МЕН-концепциясы, «идеалды МЕН», ішкі ағзалық бағалау және 

сыртқы бағалау жүйесі, конгруэнттілік, бейконгруэнттік, эмпатиялық түсінік, 

шартсыз қабылдау, құрметтеу, қауіп пен мазасыздану, қорғаныс 

механизмдері (бұрмалау, терістеу), адамның феноменологиялық әлемі, 

тәжірибе, тұлға процесс ретінде, толыққанды тұлға. Негізгі мақсаттар, 

құндылықтар, техникалар, процедуралар. Терапевтік нұсқаулар: шартсыз 

қабылдау, бағаламаушылық, эмпатия, аутенттілік. Кеңес беру процесінде 
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эмпатияның рөлі. Эмпатия қажетті жағдай ретінде. Нәтижесіз кеңес беру 

жүйке нұсқауларын тергеу ретінде. Клиенттік күтім және кеңес берудің 

модельдері. К. Роджерстің эмпатия түсінігі. «МЕН» туралы көрініс. 

Аутенттік. Бағаламаушылық, қабылдау, белсенді тыңдау Клиентке 

бағытталған терапия және педагогика. 

А. Маслоудың өзіндік актуализация түсінігі. Өмірлік құндылықтар. 

Мета-қажеттіліктер және метапатология. Өзіндік актуализацияға апаратын 

мінез-құлық тәсілдері. Психологиялық және тұлғалық қорғаныс. Клиентке 

бағытталған  терапияны негізгі дағдыларға үйрету. 

Субъект В. Франкл бойынша рухани бейсананың бөлігі ретінде. Тағдыр 

және еркіндік. Мәндік шындық, «капсулаға салынған» адам, экзистенциалды 

вакуум. Шығармашылық құндылығы, қайғыу құндылығы, қатынас құру 

құндылығы. Франкл бойынша кеңес берудің ерекшеліктері. 

 

Нейролингвистикалық бағдарламалау (НЛБ) 
НЛБ-ның негізгі принциптері. Модальды операторлар, көздің көзғалу 

реакциялары арқылы тебіреніс процесінің диагностикасы. Конгруенттілік. 

Бастан кешіру процесінің өзгеру принциптері. Калибровка. Парафраз. 

Репрезентативті жүйелер. Модалдылықтар. Тиімділік өзара әрекет 

фазаларының бірігуі мен жүруі. Субмодалдылықтар - тәжірибенің 

микроәлементтері. Басты мақсаттар, құндылықтар, процедуралар. 

 

Психологиялық кеңес берудегі экзистенционалды бағыт 
В. Франкл, Р. Мэй, И. Ялом – осы бағыттың ірі өкілдері. Бағыттың 

экзистенционалды-философиялық астары.  Экзистенционалды бағыттың  

негізгі ұғымдары: сана және өзіндік сана, еркіндік және жауапкершілік, 

сақтауға талпыну және өзінің сәйкестілігін көрсету және басқалармен терең 

қарым-қатынас, мағына іздеу мазасыздану адамның өмір атрибуты ретінде. 

Басты мақсаттар, процедуралар, әкзистенционалды психотерапияның 

техникалары. В. Франкл және оның концепциясы. Мақсаттар, процедуралар, 

логотерапияның техникалары. 

Гештальт-терапия 

Психологиялық кеңес берудегі гештальт-бағыт. Ф. Перлз – осы 

бағыттың негізін салушы. Дзен-буддизмнің гештальт терапияға әсері. Басты 

ұғымдар: фигура және фон, қазір және осында, толық ұғыну, аяқталмаған 

гештальт, қарсыласу, қорғаныс механизмдері, қуат пен еркін қуат ағымына 

бөгеттер, нәтижелі кеңістік. Ф. Перлз бойынша невроз дамуының деңгейлері 

мен кезеңдері.  Кеңес беру процесі: мақсаттар, кеңесшінің функциялары мен 

рөльдері, клиент тәжірибесі, клиент пен консультант арасындағы өзара 

әрекет, техникалар мен процедуралар:бос орындық техникасы, рольдік 

ойындар, проективті ойындар, түстермен жұмыс жасау,т.б. Бағытты бағалау: 

шектеулер мен жетістіктер. 

 

Қайғыру теориясы және психотерапия 
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Қайғыру теориясының басты идеялары. Мағына. Мағынаны жоғалту 

феноменологиясы. Мүмкін емес жағдай. Қайғыру- мағына өндіру бойынша  

іс-әрекеті ретінде. Бастан кешіру техникасы. Ф. Василюк бойынша өмірлік 

әлемнің типологиясы. Психотехникалық бірлік ұғымы. Психотехникалық 

бірліктер: интерпретация - санасыз, майевтика-рефлексия. қобалжу-эмпатия, 

сезіну-ұғыну, майевтика-рефлексия. Психотерапевтік мектеппен 

бірліктерінің өзара қатынасы, Терапевтік процесстегі  метафора мен ертегі. 

Симптомның режиссерлік қойылымы. 

Қазіргі психологиялық кеңес берудегі интегративті тенденция. 

Органикалық және динамикалық синтез. Синтездің әртүрлі деңгейлері. 

Теориялық синтез. Мәдени, этнопсихологиялық және басқа орта 

факторлардың консультативті және коррекциялық жұмыс кезіндегі тізімі. 

 

Кеңес берудегі транстық әдістер 

Сананың өзгермелі жағдайы, транс ұғымы. Трансқа кіру мен шығу 

жолы. Клиентпен трансты және медитативті жұмыстар. Эриксондық гипноз. 

Эзотериялық практикалық жұмыс әлементтері. Аутотренинг. 

 

КЕҢЕС БЕРУ МЕН ПСИХОТЕРАПИЯДА ЖҰМЫС ЖАСАУДЫҢ 

ТОПТЫҚ ФОРМАЛАРЫ 

Топтық психотерапияның жалпы теориясы 

Топтық психотерапия. Кеңес берудің топтық формалар. Топтық 

психотерапия дамуының тарихы. Топтағы динамикалық процестер. Топтық 

терапевтік процестердің кезеңдері. Көшбасшылық.  Жаттықтырушының 

рольдік позициялары. Әлеуметтік-психологиялық тренинг. Топтар: тарихы, 

дамуы, негізгі ұғымдар мен процедуралар. 

Кездесу топтары. Тарихы мен дамуы. Негізгі түсініктер: өз-өзін сезіну, 

жауапкершілік, «осында және қазір» және т.б. Негізгі процедуралар: келісім-

шарт орнату, сенімді қатынас орнату, қарама-қайшылықтерді зерттеу, 

қарсыласуды зерттеу, сезіну мен қолдау.  

 

Қазіргі заманғы топтық терапияның бірқатар бағыттары 

Психодрама. Тарихы мен дамуы, негізгі ұғымдар: (рольдік ойын, 

спонтандылық, теле, катарсис, инсайт). Негізін салушы – Я.Морено. 

Процедуралар. Тәсілдің бағалауы. 

Денелік-бағытталған психотерапия. Тарихы мен дамуы, негізгі ұғымдар 

(энергия, бұлшықеттің сауыт ж.т.б.), процедуралар. Лоуэн, Райх, 

Фельденкрайз, Янов бағыттары. Тәсілді бағалау. 

Өнер терапиясының топтары. Би - терапиясы, арт-терапия, 

библиотрапия, музыкалық психотерапия. Тарихы мен дамуы, негізгі 

процедуралар. 

Транзактлі талдау. Негізін салушы - Э. Берн. Негізгі ұғымдар: ЭГО- 

күйлер, транзакцияның типтері, бұйрық және ерте шешім, еркелету, ойындар, 

өмірлік сценарийлер. Кеңес беру процесі: мақсаттар, консультанттың 
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функциялар мен рольдері, клиент тәжірибесі, клиент пен кеңесші арасындағы 

өзара әрекет, техникалар мен процедуралар. Тәсілдің бағалауы: адамгершілік 

және шектеу. 

 

Отбасылық кеңес беру. 

Отбасылық кеңес беру. Отбасылық кеңес берудің ерекшеліктері. 

Жүйелік және стратегиялық отбасылық терапия. С. Минухин, К. Витакер, 

Хейли, В. Сатир, Милан мектебінің тәсілдері. Отбасының даму кезеңдері. 

Отбасы жүйесінің параметрлері: отбасылық ереже, мифтер, өзара әрекеттесу 

стереотиптері, отбасыны тұрақтандырушы факторлар. Отбасылық тарих. 

Жүйелік отбасылық терапияның әдіснамалық қағидалары: циркулярлық, 

болжамдылық, бейтараптық. Отбасылармен жұмыс жасау кезінде 

қолданылатын психотерапиялық техникалар мен тәсілдер. Отбасы жүйесіне 

психотерапиялық ықпал етудің кезеңдері. 

 

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Психологиялық кеңес берудің тарихы. Консультативті теория және 

практика. Қазіргі психология туралы түсінік. 

2. Өзара ықпал ету процесіндегі кеңесші мен клиент. Кеңес берудің 

этикалық принциптері. 

3. Психоанализдегі негізгі тенденциялар. Психоаналитикалық 

техникаларды қолдану және кеңес беру процесіндегі процедуралар. 

4. Юнг бойынша бейсана құрылымы. Юнг және Фрейдтің түсті жоруға 

қатысты әртүрлі ұстанымдары. 

5. Адлердің индивидуалды психологиясы. Адлер бойынша жеке адам 

құрылымы. 

6. Гуманистік психологияның принциптері. 

7. Клиентке бағытталған  психотерапияның негізгі мақсаттар, 

техникалар, процедуралар.  

8. Психологиялық кеңес берудегі гештальт-терапия. Ф. Перлз гештальт-

терапияның негізін қалаушы.  

9. Гештальт-терапияның негізгі мақсаттары, техникалары және 

процедуралары. Ф. Перлз бойынша невроз дамуының кезеңдері, деңгейлері. 

10. Экзистенционалды тәсілдің негізгі түсініктері, мақсаттар, 

техникалар, процедуралар.  

11. Когнитивті-бихевиоралды тәсіл. Эллистің, Бэктің теориялары. 

Тәсілдің негізгі түсініктері, мақсаттар, техникалар, процедуралар. 

12. Психологиялық кеңес берудегі транзактілік талдау.  

13. Қазіргі психологиялық кеңес берудегі интегративті тенденция. 

14.Топтық жұмыс жасаудың формалары: артықшылықтары мен 

шектеулері.  

15.  Қазіргі заманғы топтық психотерапияның негізгі бағыттары.  
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СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Психологиялық көмектің түрлері ретінде психологиялық кеңес беру 

және салыстырмалы талдау психотерапиясын кестеде көрсетіңіз.   

2. Кеңес берудің кеңістігі және уақытты ұйымдастыру атты тақырыпта 

семинар тренинг бағдарламасын жасаңыз. 

3. Клиентпен  байланысты сүйемелдеудің  вербалды емес дағдыларын 

талдаңыз. Эссе жазыңыз. 

4. Кеңес беру процесінің құрылымын бағдарлама арқылы беріңіз. 

5. Тұлғаның психологиялық қорғаныс түрлері және онымен кеңес беру 

процесінде жұмыс істеуді ашып , ғылыми эсседе көрсетіңіз.  

6. Психоаналитиялық дәстүрдегi түс көрулердi талдауға ой-толғау 

жасаңыз. 

7. Юнг пен Адлердің психотерапиядағы салыстырмалы талдауын 

кестеде салыстырыңыз. 

8. «Когнитивті психотерапия әдістері» атты тақырыпта презентация 

ұсыныңыз. 

9. Релаксация және оның түрлерін бағдарлама сценарийінде ұсыныңыз 

10. Ассертивті тренинг бағдарламасының үлгісін берңіз. 

11. Тұлғалық өсу тренингін жүргізу үшін жоспарыңызды жасаңыз. 

12 . Психотерапия және кеңес берудегі  гуманистік бағыт мазмұны 

және негізгі ұстанымдары атты тақырыпта пікірталас ұйымдастырыңыз.  

13. Рефрейминг бағдарламасын ұсыныңыз. 

14.Топтағы жұмыстың этникалық қалыбы тақырыбына шағын мақала 

жазыңыз. 

15. «Арт-терапия түрлерін қолданудың адам психикасына жағымды 

әсері» атты тақырыпта мақала жазыңыз. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Кеңес берушінің кәсіби даярлығы және психологтың эмоциялық 

қажу мәселесі. Эссе жазыңыз.  

2. Кеңес берушінің жеке талаптары.Презентация ұсыныңыз. 

3. Психологиялық қорғаныс түрлеріне реферат жазыңыз.  

4.  Супервизия және оның тиімділігі жайында мақала жазыңыз. 

5. Психологтың қарсылығы бар клиентпен жұмысына практикалық 

материалдар ұсыныңыз.  

6. Қысқа мерзімді динамикалық терапия тақырыбына сценарий 

құрыңыз. 

7. «Топтағы транзактті талдау» тақырыбына бағдарламасын 

жасаңыз. 

8. Рационалды-эмотивті терапия әдісін презентациялаңыз. 
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9. Қорқыныштар мен мінез-құлық  психотерапиясындағы үреймен 

жұмыс тақырыбына коррекциялық бағдарлама ұсыныңыз. 

10.  Ирррационалды сенiмдер және олардың когнитивтi терапиядағы 

жұмысы атты тақырыпқа баяндама жазыңыз. 

11.  В.Франклдың парадоксты интенция әдiсiн презентациялаңыз. 

12.  Психосоматикалық аурулары бар жұмыста НЛБ-ны  қолдану 

әдiстеріне бағдарлама жасаңыз. 

13.  Трансты көрсету әдістерін топта жүргізу ерекшеліктерін 

көрсетіңіз. Кесте. 

14. «Зақымдылық қайғырулары бар жұмыстарда гештальт-

терапияның техникасын қолдану тиімділігі» атты тақырыпта баяндама 

жасаңыз. 

15.  Жасөспірімдер мен балаларға психологиялық кеңес беруге 

арналған психодиагностикалық материалдар ұсыныңыз. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Курста медициналық психологияның теориялық, әдіснамалық және 

практикалық аспектілері, соның ішінде патопсихологияның және 

нейропсихологияның негіздері, балалар дизонтогенезі, әлеуметтік патология 

мәселелері, психосоматикалық медицинаның психологиялық мәселелері, 

тұлғаның дағдарыстық күйлері, суицидология негіздері, кәсіби 

деонтологияның психологиялық аспектілері және т.б. қазіргі медициналық 

психологияның өзекті мәселелері жүйелі түрде ұсынылады. 

Студент біліктілігінің негізгі формалары: 

«Медициналық психология» курсын меңгергеннен кейін студент 

білуі керек: 

- психологтың медициналық мекемелердегі жұмысының негізгі 

бағыттары мен мазмұны; 

- жүйке-психикалық және соматикалық аурулардың дамуындағы, 

ағымындағы және оларды емдеудегі психологиялық факторлардың мәні; 

- әртүрлі аурулардың, тұлғалық аномалияның, ауытқулардың, жүйке-

психикалық бұзылыстардың балалар мен үлкен адамдар динамикасындағы 

психикалық көрінулері; 

- психикалық функциялар мен процестердің бұзылыстарын, сонымен 

қатар тұлғалық көрінулерді диагностикалаудың эксперименттік – 

психологиялық әдістері; 

- аурудың тек денсаулығын ғана емес, сонымен бірге оның жеке және 

әлеуметтік беделін қайта қалпыну келтіру және сақтау ретіндегі 

психотерапия мен оңалтудың негіздері. 

Жасай алуы керек: 

- психика бұзылыстарының немесе ауытқуларының себептерін, 
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белгілі-бір аурудың пайда болуындағы, ағымындағы және оны емдеудегі 

психологиялық фактордың рөлін талдау және айқындау; 

- психоневрологиялық, психосоматикалық және соматикалық 

бұзылыстар клиникасындағы психикалық бұзылыстарды дифференциалды-

психологиялық диагностикалау. 

Меңгеруі керек: 

- патопсихологиялық немесе нейропсихологиялық зерттеулердің 

міндеттеріне байланысты психикалық функциялардың бұзылыстарын зерттеу 

және интерпретациялау дағдылары; 

- пациенттермен жұмыста пайдаланылатын психологиялық түзету 

және оңалтудың кейбір дағдылары. 
Медициналық психология курсын меңгеру үшін студенттерге жоғарғы жүйке іс-әрекеті 

физиологиясының негіздерін, психикалық іс-әрекеттің жалпы заңдылықтары мен механизмдерін, 

онтогенездегі психиканың дамуын білу қажет, олар психологиялық бақылау және эксперимент жүргізудің 

икемділіктеріне және дағдыларына ие болулары керек. 

Пререквизиттер. "Жалпы психология", "Даму психологиясы", 

«Дифференциалды психология». 

Аралас пәндер: «Психологиялық кеңес берудің негіздері» 

«Медициналық психология» пәнінің бағдарламасы «5В050300 - 

Психология» мамандығының Типтік оқу жоспарына сәйкес жасалынды. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптардың атауы 

МЕДИЦИНАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯҒА КІРІСПЕ 

1 Қазіргі таңдағы медициналық психологияның пәні мен құрылымы. 

Клиникалық психологтың жұмысының мазмұны мен негізгі 

бағыттары 

2 Қазіргі таңдағы медициналық психологияның әдіснамалық және 

теориялық мәселелері 

ПАТОПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ АНОМАЛДЫ ДАМУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 

3 Патопсихологияның негіздері. Патопсихологиялық зерттеудің 

әдістері және жүргізу барысы 

4 Психикалық дизонтогенез түсінігі. Психикалық дамудың 

ерекшеліктерін анықтайтын факторлар 

5 Аномалды дамудың түрлері: психикалық жетілмеу, психикалық 

дамудың тежелуі, дефицитарлы психикалық даму. 

6 Аномалды дамудың түрлері: зақымдалған, бұрмаланған, 

дисгармониялық психикалық даму 

КЕЙБІР ПСИХИКАЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ-

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 

7 Психикалық аурулар туралы жалпы түсініктер. Аффективті аймақтың 

бұзылуы 

8 Шизофрения. Эпилепсия 

9 Балалар  мен  ересектердегі невроздар 
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ТҰЛҒАЛЫҚ АНОМАЛИЯ ЖӘНЕ ПСИХИКАЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТІҢ 

БҰЗЫЛУЫ 

10 Сана мен танымдық процестердің бұзылыстары 

11 Тұлғалық аномалия 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ   

12 Нейропсихологияның пәні, міндеттері және салалары 

13 Мидың локалды зақымдану кезіндегі негізгі нейропсихологиялық 

синдромдар 

ПСИХОСОМАТИКА НЕГІЗДЕРІ 

14 Медициналық психологияның саласы ретінде психосоматиканың 

пәні және міндеттері. Соматикалық және психологиялық 

факторлардың өзара байланысы. 

15 Соматикалық аурулар клиникасындағы психологиялық мәселелер 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Медициналық психология қазіргі заман психологиясының алдыңғы 

қатарлы салаларының бірі болып табылады. Медициналық психологияның 

дамуы - бүкіл әлемдік тенденция.  

Медициналық психологияның басты ерекшелігі – оның іргелі 

теориялық негіздерінің тығыз үнемі байланысы және оның халықтық 

денсаулық сақтаудың қолданбалы тәжірибелік міндеттерін шешуге енгізу 

болып табылады. Қазіргі кезде медициналық психология психологияның 

басқа салаларының арасында денсаулық сақтаудың кең ауқымды міндеттерін 

шешуге біршама енгізіліп отыр. 

Пәннің мақсаты - студенттерді қазіргі  нейропсихологияның негіздері, 

патопсихология, соматикалық аурулар клиникасының психологиялық 

білімдерімен,  дамудың аномалиясы, сондай-ақ, оларды  диагностикалау 

негіздерімен, түзетумен және алдын алумен таныстыру болып табылады. 

Курстың міндеттері: 

- Қазіргі медициналық психологияның негізгі бағыттары мен даму 

тенденцияларымен таныстыру. 

- Балалар мен ересектердегі психикалық аурулар мен бұзылмалы 

дамудың түрлері жайлы, жетекші нейро- және патопсихологиялық 

синдромдар және мидың нейропсихологиялық құрылымы жайлы, 

психосоматикалық бұзылыстар мен оларды психологиялық түзету 

мүмкіндіктері жайлы түсінік беру. 

 

 

 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯҒА КІРІСПЕ 

Қазіргі таңдағы медициналық психологияның пәні мен 

құрылымы. Клиникалық психологтың жұмысының мазмұны мен 

негізгі бағыттары 

Медициналық психологияның пәні мен объектісі. Медициналық 

психологияның қазіргі күйі және даму тарихы. Медициналық психология 

психология ғылымының бір саласы ретінде, оның басқа ғылымдармен 

байланысы. 

Қазіргі заманғы медициналық психологияның негізгі бөлімдері: 

нейропсихология, патопсихология, психосоматика. 
Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесіндегі психологиялық қызмет. Халыққа 

психиатриялық және наркологиялық көмек көрсету жүйесіндегі психология. «Дағдарыстық күйлер» және 

сенім телефондары қызметі. Дамуында аномалиясы бар балалы отбасыларына психологиялық көмек ету. 

Білім беру жүйесіндегі және халыққа әлеуметтік көмек көрсету жүйесіндегі психологиялық қызмет 

жұмысындағы клиникалық аспектілер. 

Медициналық психологтардың іс-әрекеттерінің негізгі бағыттары. Еліміздің емдеу мекемелеріндегі 

медициналық психологтардың қызметтері мен штаттық нормативтері. Медициналық психологтар іс-

әрекеттерінің этикалық және құқықтық аспектілері. Медициналық сараптаманың әртүрлі міндеттерін жүзеге 

асырудағы медициналық психологтардың рөлі (дәрігерлік-еңбектік, әскери-медициналық, сот-

психиатриялық және медициналық-педагогикалық сараптамалар). 

Қазіргі таңдағы медициналық психологияның әдіснамалық және 

теориялық мәселелері 

"Норма" және "патология" мәселелері. Медициналық психологияның 

негізгі әдіснамалық мәселесі ретінде "норма" және "патология" ұғымдарын 

анықтау. Норма түсінігіне көзқарастар. Медициналық психологиядағы себеп-

салдарлық өзара байланыстар. Медициналық психологиядағы себептілік 

түсінігі. Эндогенді және экзогенді себептер. Медициналық психологиядағы 

негізгі түсіндірмелі парадигмалар. 
Медициналық психологиядағы психологиялық диагностика. Медициналық және психологиялық 

диагноздар туралы түсініктер. Негативті және позитивті диагностика. Психологиялық диагноз деңгейлері. 

Психотерапия және психотүзетулік іс-шаралар жайлы түсініктер. 

  
ПАТОПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ АНОМАЛДЫ ДАМУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 

Патопсихология негіздері. Патопсихологиялық зерттеудің әдістері және жүргізу барысы 

Патопсихологияның пәні мен міндеттері. Психоневрологиялық 

мекемелердегі патопсихологтардың негізгі функциялары. Клиникалық-

нозологиялық диагностика мақсаттарында эксперименттік-психологиялық 

әдістерді пайдалану ұстанымдары. Психиатриялық клиниканың практикалық 

міндеттерін шешуге патопсихологтардың қатысуы. 

Психикалық дизонтогенез түсінігі. Психикалық дамудың 

ерекшеліктерін анықтайтын факторлар 

Аномалды дамудың психологиясы. Психиканың дамуын анықтайтын 

факторлар. Дамуыдың "біріншілік" және "екіншілік" дефектілері. 

Психиканың құлдырауы мен дамуының сәйкестігі мәселесі. ЖПФ 

дизонтогенезі туралы түсінік. Дизонтогенездің параметрлері (В.В. 

Лебединский бойынша). ЖПФ бұзылуындағы жас ерекшелік факторының 

рөлі.  

Аномалды дамудың түрлері: психикалық жетілмеу, психикалық 

дамудың тежелуі, дефицитарлы психикалық даму 
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Ақыл-ойдың артта қалуының моделіндегі психикалық толық жетілмеу. 

Негізгі клиникалық формалар. Ақыл-ойдың артта қалуындағы психикалық 

процестердің ерекшеліктері. Диагностика. Нақты эксперименттік-

психологиялық әдістемелер. 

Кешіккен психикалық даму (КПД). КПД-ің этиологиясы. КПД-ің 

түрлері. Дифференциалды диагностика. КПД психологиялық түзету 

мәселелері. 

Дефицитарлық психикалық даму. Дефицитарлық психикалық дамуы 

бар балалармен түзетулік жұмыстар жүргізудің міндеттері мен әдістері. 

Аномалды дамудың түрлері: зақымдалған, бұрмаланған, 

дисгармониялық психикалық даму 

Зақымдалған психикалық даму. Органикалық деменция. Этиология. 

Органикалық деменциядағы ойлаудың бұзылуы. 

Бұрмаланған психикалық даму. Ерте балалық аутизм. Диагностика мен 

түзету. 

Дисгармониялық психикалық даму. Әлеуметтік дезадаптация түсінігі. 

Мінездің психопатиясы мен акцентуациясы (Ганнушкин П,, Леонгард К., 

Личко А.). Мінездің "психопатиясы" және "акцентуациясы" түсініктерінің 

анықтамасы. Мінездің акцентуациясы мен психопатиялардың қазіргі 

жіктелуі. Балалардағы мінездің психопатиясы мен акцентуациясының алдын 

алудағы және оларды түзетудегі психологтың рөлі. 

 

КЕЙБІР ПСИХИКАЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ-

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 

Психикалық аурулар туралы жалпы түсініктер. Аффективті 

сфераның бұзылуы 

Психикалық аурулардың ағымының себептері мен ерекшеліктері. 

Психикалық аурулардың, соматикалық ауруларға қарағанда, сапалық 

ерекшелігі. Эндогендік және экзогендік аурулар. Психикалық аурулардағы 

диагностикалау мен емдеудің қазіргі әдістері. 

Көңіл-күйдің бүзылуының негізгі клиникалық формалары. 

Жабырқаудың, мазасыздықтың, корқыныштың феноменологиясы. 

Паникалық бұзылулар. Фобиялар. Посттравмалық стресстік бұзылулар. 

ОЖЖ-ның органикалық зақымдануы кезіндегі аффективті бұзылыстар. 

Депрессиялар, олардың түрлері. Депресивтік триада. Маниялар, маниакалды 

триада. Биополярлық бұзылулар. Тұлғаның эмоционалды сферасындағы 

бұзылуларды түсінуге психологиялық бағыттар. Эмоционалды сферасындағы 

бұзылыстарымен  психотерапиялық және психотүзетулік жұмыстардың 

негізгі бағыттары.  

Шизофрения. Эпилепсия 

Шизофрения этиологиясы. Шизофренияның түрлері. Шизофренияның 

жалпы клиникалық-психологиялық сипаттамалары. Шизофренияның 

эксперименттік-психологиялық диагностикасы. Шизофрения жағдайындағы 
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ойлау, эмоциялық процестердің және тұлға бұзылуының психологиялық 

сипаттамасы. 

Эпилепсия (қояншық ауру) этиологиясы. Эпилепсияның жалпы 

клиникалық-психологиялық ерекшеліктері. Дірілдеме талмасы (судорожный 

припадок) және оның түрлері. Эпилепсиялық және истериялық ұстамалар, 

оларды айырмашылықтары. Эпилепсия кезіндегі сананың бұзылуы. 

Эпилепсия кезіндегі ойлау мен есте сақтаудың психологиялық ерекшеліктері. 

Эпилепсия кезіндегі тұлғалық өзгерістер. Эпилепсиядағы эксперименттік-

психологиялық диагностика. 

Балалар мен ересектердегі невроздар 

Невротикалық бұзылулар туралы қазіргі заманғы теориялар. Невроздар 

туралы психологиялық теориялар. Қобалжумен байланысты невротикалық 

бұзылулар: 1) обсессивтік-компульсивті бұзылулар, олардың әлеуметтік 

жағдайлармен байланысы және психологиялық механизмдері, олармен 

психотерапевтік және психотүзетулік жұмыстарды өткізу; 2) соматоформдық 

бұзылулар: конверсиондық (истерия), соматогендік, ипохондрия. 

Соматоформды бұзылулармен психотерапевтік және психотүзетулік 

жұмыстарды өткізу; 3) диссоциативтік бұзылулар: психогендік амнезия, 

деперсонализация; 4) "МЕН" бейненің бұзылуымен байланысты 

дисморфоманиялар, дисморфобиялар, нервтік анорексия. Бала шақтағы 

невроздар. Балаларда кездесетін невроздардың көріну формалары. 

 

ТҰЛҒАЛЫҚ АНОМАЛИЯ ЖӘНЕ ПСИХИКАЛЫҚ ІС-

ӘРЕКЕТТІҢ БҰЗЫЛУЫ 

Сана мен танымдық процестердің бұзылыстары 

Сананың бұзылуы синдромы: кома, ступор, онейроид, қарауытқан 

сананың бұзылулары (сумеречное состояние), есеңгіреу (оглушенность), 

делирий, деперсонализация. Аса құнды идеялар, олардың құрылуы мен 

психологиялық механизмдері. Паранойя. Сандырақ, сандырақтың түрлері. 

Сананың өзгерген күйі. 

Түйсік пен қабылдаудың бұзылуы. Зейіннің бұзылулары. Естің 

бұзылуы. Ерік және оның бұзылыстары. Жүйкелік-психикалық аурулардың 

әртүрлі формаларындағы ойлаудың бұзылуы. Танымдық психикалық 

процестердің бұзылуын зерттейтін әдістер. 
 

Тұлғалық аномалиялар 

Ауру генезінде, аурумен күрес, аурудың алдын алу және емдеу кезінде тұлғалық факторлардың 

рөлі. Жеке тұлғаның патологиялық өзгерістері, жеке тұлғаның мақсат қоюдағы мотивациялық сферасының, 

мотивтер иерархиясының бұзылуы, жанамалылықтың бұзылуы. Мағына қалыптастыру процесі және оның 

бұзылулары. Өзіндік реттеудің бұзылуы. 

Аддиктивті жүріс-тұрыс. Маскүнемдік. Нашақорлық. Химиялық емес 

(жүріс-тұрыстық) аддикциялар. Аддиктивті жүріс-тұрысты түзету үшін 

психотерапия және психокорреция әдістерін қолдану. 
Дағдарыс кезіндегі тұлға және суицидология мәселелері.  

 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ 
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Нейропсихологияның пәні, міндеттері және салалары 

Нейропсихология пәні және нейропсихологияның бағыттары. 

Психикалық процестердің құрылымын түсіндірудегі нейропсихологияның 

үлесі. Психикалық іс-әрекеттің бас ми негіздерін нейропсихологиялық 

талдау. Жоғарғы психикалық функциялардың локализациясы мәселесі, 

психикалық функциялардың көп бөлікті құрылысы туралы 

нейропсихологиялық зерттеулердің мәліметтері және олардың бас миының 

әртүрлі бөліктеріндегі «көрінуі». 

ЖПФ-ң жүйелік ұйымдастырудағы Лурияның ілімі. Ми құрылымының 

горизонталды және вертикалды ұйымдасуы. ЖПФ-ң динамикалық 

локализация. ЖПФ-ті әлеуметтік, жанамалылығын, саналы, ырықты күрделі 

өзіндік реттеуші процестер ретінде қарастыру.  

Ми жарты шарларының ассиметриясы және ми жарты шарларының 

ара-қатынас мәселесі. 

Мидың локалды зақымдану кезіндегі негізгі нейропсихологиялық 

синдромдар 

Бас мидың әр бөлігінің зақымдалуындағы синдромдық 

нейропсихологиялық талдау. Синдром туралы түсінік. Әртүрлі 

нейропсихологиялық синдромдардың сипаттамасы. Мидың локальды 

патологиясында психикалық процестердің бұзылуларының диагностикалық 

әдістері. 
Бұзылған жоғарғы психикалық функциялардың қайта қалпына келтірілуі. Медициналық 

психологтардың қайта қалпына келтіру жұмыстарының мәні. Қайта қалпына келтіру және «қалыпты» 

оқытудың салыстырмалы сипаттамасы. Қайта қалпына келтіру оқытудың міндеттері. ЖПФ-ны қайта 

қалпына келтіру жолдары. Қайта қалпына келтіру оқытуының ұстанымдары. Бұзылған сөйлеу іс-әрекетін 

қайта қалпына келтіру. 

 

 

ПСИХОСОМАТИКА НЕГІЗДЕРІ 

Медициналық психологияның саласы ретінде психосоматиканың 

пәні және міндеттері. Соматикалық және психологиялық факторлардың 

өзарабайланысы 

Психосоматика пән аралық сала ретінде. Психикалық және 

соматикалық байланыс мәселесі. Психосоматикалық аурулардың 

медициналық және психологиялық тероиялары. Соматикалық аурулардың 

пайда болуына және өтілуіне психикалық факторлардың рөлі. 

Психосоматоздың дамуы мен тұрақты болуына отбасының рөлі. 

Психосоматикалық аурулар. Психосоматиканың мәдениаралық аспектілері. 

Психосоматикаға бейім тұлғалардың психологиялық сипаттамасы. 

Соматикалық аурулар клиникасындағы психологиялық мәселелер 

Аурудың ішкі көрінісі. Созылмалы соматикалык аурулар кезіндегі 

тұлғалық өзгерістер. Тұлғаның ерекшеліктері және ауру. Аурудың әртүрлі 

кезеңіндегі (алдын алу, аурудың бастапқы кезеңі, өткір кезең, ремиссия, 

созылмалы жағдайы, өмірге қауіп төнуі) соматикалық ауруы бар науқастарды 

оңалту мен түзетудің психологиялық деректері. 

Ауру адамдардың психологиялық түзету мен әлеуметтік-еңбектік 



118 

 

оңалтудың жалпы аспектілері. Дәрігер мен науқас арасындағы өзара қатынас 

мәселелері. Дәрігердің тұлғалық ерекшеліктерінің рөлі. Эмпатияның мәні. 

Ятрогениялар. Психологтың ауруханалардағы дәрігерлер және кіші 

медициналық қызметкерлермен жұмыс жасаудағы ерекшеліктері мен 

мүмкіндіктері. 

   

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Медициналық психологияның қазіргі күйі және оның негізгі 

бөлімдері. 

2. Медицинада және психологияда «норма» және «патологияны» 

түсінудегі негізгі бағыттар.  

3. Патопсихология медициналық психологияның саласы ретінде. 

Патопсихологиялық зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу. 

4. Дизонтогенез түсінігі. Дизонтогенез этиологиясы. Дизонтогенез 

классификациясы. 

5. Психикалық толық жетілмеу, дифицитарлық және кешіккен 

психикалық даму сипаттамалары. 

6. Зақымдалған психикалық даму, бұрмаланған психикалық даму 

және дисгармоникалық психикалық даму сипаттамалары. 

7. Акцентуация және психопатия мысалында тұлғаның 

дисгармониялық дамуы. 

8. Психикалық аурулар: этиологиясы, өту түрлері. Маниакалды-

депрессивті психоздың клинико-патопсихологиялық сипаттамасы. 

9. Шизофрения және эпилепсияның клиникалық-

патопсихологиялық сипаттамасы. 

10. Балалық және ересек шақтағы невроздардың клиникалық-

патопсихологиялық сипаттамалары.   

11. Танымдық психикалық процестердің бұзылуы. Сананың 

бұзылулары. 

12. Аддиктивті бұзылыстар 

13. Бас миының локалды зақымдануы кезіндегі жоғарғы психикалық 

функциялардың бұзылыс синдромдары.  

14. Соматикалық және психологиялық факторлардың өзарабайланыс 

мәселесі. Психосоматикалык аурулар.   

15.  Соматикалық клиникада ауруды уайымдау. Соматикалық 

ауруларды қайта емдеу мен түзетудің психологиялық аспектілері.  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазақстандағы медициналық (клиникалық) психологияның 

қалыптасуы мен даму тарихына талдау жасаңыз 
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2. Клиникалық психолог жұмысының этикалық мәселелері туралы эссе 

жазыңыз  

3. Түйсіну мен қабылдау бұзылуының диагностикалық әдістерін 

сипаттаңыз  

4. Зейін мен мнестикалық процестер бұзылуының диагностикалық 

әдістерін сипаттаңыз 

5. Ойлау бұзылуының диагностикалық әдістерін сипаттаңыз 

6. Эмоция және ерік бұзылуының диагностикалық әдістерін сипаттаңыз 

7. Психопатия мен акцентуацияның қалыптасуында отбасылық 

факторлардың рөлін пайымдаңыз  

8. «Кемел жастағы органикалық психикалық бұзылыстар» тақырыбына 

презентация жасаңыз 

9. «Невроз психотерапиясының бағыттары» тақырыбына реферат 

дайындаңыз 

10. Соматикалық клиникадағы медициналық психолог жұмысының 

ерекшелігін көрсетіңіз (сілтеме сызба түрінде) 

11.  Балалар мен жасөспірімдер арасындағы суицидтік мінез-

құлықтың себептері мен алдын алу  

12. «Аддиктивті мінез-құлықтың себептері, психологиялық көмек 

және алдын алу» тақырыбында хабарлама дайындаңыз 

13.  Қатерлі ісік ауыруы бар пациенттермен психологтың жұмысын 

талдаңыз  

14.  Кардиологиялық ауыруы бар пациенттермен психологтың 

жұмысын сипаттаңыз  

15.  Соматикалық және психикалық бұзылыстары бар пациенттердің 

отбасыларына психологиялық қолдау көрсетудің маңыздылығын түсіндіріңіз 

(реферат түрінде) 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

1.  «Медициналық қызметкерлердің психологиясы» тақырыбында 

қысқаша конспект жасаңыз  

2. «Медициналық қызметкерлердің эмоциялық күйіп-жану 

мәселелері» туралы эссе жазыңыз  

3. Ауру балалы отбасымен жүргізілетін психолог жұмысының 

маңыздылығын түсіндіріңіз  

4. Балалық шақтағы аутизмді диагностикалау және түзетудің қазіргі 

бағыттарын сипаттаңыз  

5. «Жоғары психикалық функцияның анатомиялық-физиологиялық 

негіздері» тақырыбында презентация дайындаңыз 

6. «Бала және ересек пациенттермен жұмыс барысындағы 

нейропсихологиялық түзетулер» тақырыбының мазмұнын ашыңыз  

7. Нейропсихологиядағы функция аралық ассиметрия мәселелеріне 

талдау жасаңыз  
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8. «Алексетимия концепциясы психосоматикалық бұзылыстардың 

себептері ретінде» тақырыбына эссе жазыңыз  

9. Жыныстық бұзылыстардың психологиялық негіздеріне сипаттама 

беріңіз  

10. «Емдеу процесінің психологиясы» тақырыбына сілтемелік сызба 

құрыңыз  

11. Бала неврозындағы отбасылық психотерапияның маңыздылығын 

түсіндіріңіз  

12. Сараптамалық практикада клиникалық психология білімін 

қолдану ерекшеліктерін көрсетіңіз  

13. Әртүрлі профилдегі соматикалық бөлімдердегі клиникалық 

психологтың жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктері  

14. «Нейропсихологиялық диагностика» тақырыбына эссе жазыңыз 

15. Жүктілік пен туылу кезінде психологиялық қолдау көрсетудің 

бағдарламасын дайындаңыз  
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PRYА 2201 – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Объем 2 кредита 

 
Авторы: 

Мухамадиев Х.С. – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и мировой 

литературы 

Абаева Ж.С. – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и мировой 

литературы  

Кунанбаева М.Н. – кандидат психологических наук, и.о.доцента 

 

Рецензенты: 

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

национального университета имени Аль-Фараби 

Еркинбекова М.А. – кандидат психологических наук, доцент 

Академии «Кайнар» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение дисциплины «Профессиональный русский язык» в высшем 

учебном заведении является составной частью базовой подготовки 

специалистов. Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение 

русского языка с учетом специфики специальности, использование его не в 

качестве объекта, а в качестве средства овладения  базовыми знаниями. 

Изучению дисциплины «Профессиональный русский язык» 

предшествует общеобразовательная дисциплина «Русский язык» и вводные 

дисциплины специальности. 

В результате изучения данной дисциплины  студент должен: 

иметь представление о научном стиле и его жанровом многообразии; 

- о правилах  построения научного текста и языкового оформления;  

- о методах и приемах структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа профессионального текста; 

- об особенностях функционирования системы языка в профессиональном 

общении; 

знать научную лексику и научные конструкции естественно-технического и 

общественно-гуманитарного профилей; 

-  правила продуцирования текстов разных жанров; 

-  речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 

-  основы деловой коммуникации и документации; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и  

письменного текста; 

- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной интенцией 

и ситуацией общения; 
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- знать технологию интерпретации и анализа текстов научно-

профессиональной литературы; 

- технологию самостоятельного поиска научной информации как основы 

профессиональной деятельности; 

- быть компетентным в профессиональной области делового общения. 

- знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия.       

Содержание программы определяется коммуникативными 

потребностями студентов в научно-профессиональной сфере. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Профессиональный язык психологии и его составляющие. 

Профессиональная терминология как основной признак научного 

стиля. 

2 Обучение научному стилю речи как языку специальности 5В050300 - 

«Психология».    

3 О научных методах исследования в психологии.  Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами. 

4 Структура научно-исследовательских работ по профилю специальности 

5В050300 - «Психология».   Требования к содержанию работы.   

5 Основная терминология психологии в учебно-профессиональной и 

научно-профессиональной сферах.  

6 Официально-деловые тексты и их разновидности. 

7 Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности 5В050300 - «Психология».    

8 Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности 5В050300 - «Психология».    

9 Устная научно-профессиональная речь. 

10 Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной 

сфере. 

11 Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере. 

12 Коммуникативное пространство речевой личности в профессиональной 

картине мира. 

13 Правила оформления презентаций и докладов. 

14 Виды, специфические структурные и языковые особенности  

документации в профессиональной сфере. 

15 Виды, специфические структурные и языковые особенности  

документации в профессиональной сфере: законодательные, 

административные. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Введение 

Целью изучения дисциплины «Профессиональный русский язык»  

является формирование и развитие навыков  коммуникативной компетенции  

на русском языке и обеспечение профессионально-ориентированной 

языковой подготовки компетентной личности, способной адекватно 

выстраивать общение в профессионально значимых ситуациях.   

Основные задачи дисциплины - выработать у студентов-психологов 

представления о профессиональном тексте, о стратегиях и тактиках речевой 

коммуникации в профессиональной сфере, как об объектах, формирующих у 

будущих специалистов психологов профессиональной  компетенции – 

способности решать лингвистическим средствами реальные 

коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях в сфере 

профессиональной деятельности. Помочь студентам понять сущность текста 

по специальности 5В050300 - «Психология», его основную терминологию: 

познакомить с типологией профессиональных  текстов и их компонентов. 

Практическая задача курса – привитие навыков теоретически обоснованного 

анализа текстов, стратегии и тактики речевой коммуникации в   

профессиональной сфере. 

В процессе изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

студенты должны научиться практически, применять знания для построения 

профессиональных и научных текстов, для активного участия в сфере 

профессионального общения. Кроме профессиональных и научных задач, 

данная дисциплина должна обеспечить общекультурное развитие студентов 

и их эстетическое воспитание. В этом смысле концепция дисциплины 

«Профессиональный русский язык» подразумевает овладение навыками 

профессионального общения, а также расширение общегуманитарного и 

общепрофессионального  кругозора. 

Данная программа определяет содержание и объем учебного материала 

с учетом профессиональных потребностей студентов. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Профессиональный язык и его составляющие. Профессиональная 

терминология как основной признак научного стиля. 

Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой 

деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 

Основные способы терминообразования. Научная терминология психологии. 

Узкоспециальные отраслевые термины психологии. 

 

 

Обучение научному стилю речи как языку специальности 

5В050300 - «Психология». 
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Общая характеристика научного стиля речи как языка специальности. 

Профессиональный язык, профессиональный жаргон: сходства и различия. 

Разновидности (подстили) научного стиля речи. Жанры современного 

научного стиля речи.  

 

О научных методах исследования в психологии. Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами.  

Виды методов для различных направлений исследования. Принципы 

подбора литературы по теме исследования. Особенности работы с 

бумажными и электронными носителями. 

 

Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности 5В050300 - «Психология». Требования к содержанию 

работы. 

Сокращение. Виды сокращений. Общепринятые сокращения. Средства 

сокращения слов и словосочетаний. Формы рубрикации текста. Правила 

цитирования. Варианты выделения текстовых фрагментов и возможности их 

использования. Правила оформления сносок.  Правила составления 

библиографии. 

 

Основная терминология психологии в учебно-профессиональной и 

научно-профессиональной сферах.  

Развитие профессиональных навыков и речевых умений на уровне 

интерпретации и анализа научно-профессиональных текстов и их 

разновидностей по их стилевой ориентации.  

Научные тексты и их разновидности: собственно-научные, научно-

популярные, учебно-справочные. Стилистическое своеобразие разных видов 

и жанров научных текстов. Основная терминология психологии, дефиниции 

терминов в специальных научных текстах. Термины в научно-популярных 

текстах, особенности их образования в русском языке. 

Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование. 

Проявление авторской индивидуальности в научном тексте. Интерпретация и 

анализ композиции профессионально-научного текста. Отзыв о научной 

работе по специальности. 

 

Официально-деловые тексты и их разновидности. 

Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых 

текстов. Распорядительные документы. Документирование трудовых 

отношений их терминологические особенности.  

 

Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности 5В050300 - «Психология».    

 Усвоение специального профессионально-ориентированного 

материала с использованием его в профессиональных ситуациях. 
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Усвоение типовых языковых конструкций для выражения специальных 

смыслов профессиональных текстов различных жанров в ходе их 

интерпретации и анализа. 

Субъект действия в контексте научной картины мира: творческий 

портрет и научный вклад учёных-психологов. 

Контент текстовика из аутетичных текстов, взятых из печатных и 

электронных источников. Ядерная часть вербального компонента языкового 

портрета ученого-психолога. 

Термины, обозначающие этапы развития психологической науки, 

различных научных направлений, течений, школ, методов, принципов, 

подходов, процессов, законов.  

 

Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности 5В050300 - «Психология».    
Реализация принципа взаимосвязанного обучения: взаимосвязь  

русского языка с дисциплинами специальности.  

Развитие умений самостоятельной работы со  справочной литературой, 

поиск информации по заданной тематике в Интернете. 

 

Устная научно-профессиональная речь 

Особенности речевого поведения в профессиональной сфере. Общение 

как механизм взаимодействия, в который включён субъект - языковая 

активность, речевая ситуация, коммуникация.  

Основные единицы общения: речевое событие, речевое 

взаимодействие, речевое воздействие. Стимулированный диалог – 

обращение, предложение, совет, вопросно-ответные комплексы. 

Построение устного текста - монолога: последовательность 

предложений, связанных семантически и формально при помощи различных 

языковых средств; тематические блоки. 

 

Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной 

сфере. 

Основные типы коммуникабельности людей и диалогов в 

профессиональной сфере.  

Тактики и способности языковой личности при коммуникативной 

координации в сфере профессионального взаимодействия. Тактики 

различных видов коммуникативного сотрудничества (кооперативный тип); 

полемичные тактики (центрированный тип). Виды собеседников. 

 

Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере. 

Коммуникативные особенности диалогической речи. Типы диалогов: 

диалог-интервью (расспрос), диалог-унисон (согласие), диалог-диссонанс 

(несогласие), диалог-уточнение (переспрос), диалог-полилог (обсуждение). 
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Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений. Невербальные 

средства общения. Правила оформления презентаций и докладов. 

 

Коммуникативное пространство речевой личности в 

профессиональной картине мира. 

Коммуникативное пространство личности в профессиональной картине 

мира. 

Имитационные модели аспектов профессиональной деятельности: 

переговоры, деловая беседа. Методические приёмы игрового обучения 

общению и взаимодействию в профессиональной сфере. Анализ и результаты 

деловой беседы. Особенности организации пространства.   

 

Правила оформления презентаций и докладов. 

Формы докладов: на конференции, доклад курсовой работы, доклад 

дипломной работы, доклад на семинаре и др. Виды презентаций. Правила 

составления презентаций. Комментарии к схемам, таблицам, графикам. 

Оформление текста слайдов. Количество данных на слайде. Название, 

нумерация и однородность слайдов. Стилевые особенности оформления 

слайдов.   

 

Виды, специфические структурные и языковые особенности  

документации в профессиональной сфере. 

Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых текстов. 

Законодательные, административные тексты. Языковые особенности: клише, 

деловая терминология, отыменные предлоги, конструкции с последовательной 

понятийно-признаковой конкретизацией и др.  

 

Виды, специфические структурные и языковые особенности  

документации в профессиональной сфере: законодательные, 

административные. 

Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых текстов. 

Законодательные, нормативные и административные тексты. Языковые 

особенности: клише, деловая терминология, отыменные предлоги, конструкции 

с последовательной понятийно-признаковой конкретизацией и др.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

1. Основные признаки текста: связность, логичность, 

объективность, точность, информативность, целостность, 

интертекстуальность, завершенность. 

2. Интерпретация и анализ текстов по психологии в аспекте 

связности, логичности, целостности. 
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3. Интерпретация и анализ текстов в аспекте интенциональности, 

точности и информативности 

4. Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

воспринимаемости, ситуативности и завершенности. 

5. Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

интертекстуальности. Цитаты и правила цитирования. 

6. Написание аннотации, реферата к собственной статье. 

7. Структурные особенности различных документов: заявления, 

автобиографии, резюме и др. 

8. Использование  профессионального  психологического  языка в 

практической деятельности психолога. 

9. Информационно-структурные характеристики текста: точность, 

логичность, ясность, понятность, доступность. 

10. Виды информации и функционально-смысловые типы речи. 

11. Сравнительная характеристика типов диалогов и видов 

собеседников. 

12. Ситуации профессионального общения. Основные виды 

общения. 

13. Оформление доклада в виде презентаций. 

14. Языковые особенности официальных и деловых текстов.  

15. Законодательные, административные тексты.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Выделить термины и их дефиниции в специальных научных 

текстах, объединённых одной темой (тексты на выбор). 

2. Охарактеризовать компрессию текста как интенсивный способ 

свёртывания информации. 

3. Определение интенции (замысла) в научном тексте. Основные 

принципы выявления интенции автора текста (текст на выбор). 

4. Охарактеризовать минимум краткой и расширенной информации 

и понятие текстовой нормы – для деловой и справочной литературы. 

5. Составить план предстоящей дискуссии по специальности 

«Психология». Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 

6. Разработать глосарий категориально-понятийного аппарата 

психологии. Основные понятия и их определения. 

7. Описать особенности использования профессионального языка в 

практической работе психолога. Перевод и адаптация психологических 

методов и методик в  психодиагностике. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
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1. Классификация терминологии в контексте формирования 

гуманитарной картины мира ученого-психолога. 

2. Научно-информативный стиль речи. Типы словарей. Работа со 

словарями (психологический энциклопедический словарь). 

3. Значение темы и её формулировка. Выбор темы. Тема и аудитория. 

Структура темы: коммуникативные задачи текста. 

4. Культура общения. Понятие общения и его структура. Портрет 

адресата. Понятие речевого жанра. 

5. Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. 

Переговоры. 

6. Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об 

умозаключении.  

7. Применение профессионального языка в психоконсультировании и 

психотерапии. Использование психологических  понятий и речевых оборотов  

в групповой психотерапии. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Учебно-

методическое пособие – М.: Наука, 2014. – 112 с. 

2. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., 

Абаева М.К. Язык современной науки: языковые портреты. Учимся 

искусству научной речи./Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 

3. Жарикбаев К.Б. Психологический русско-казахский словарь. 

Алматы, «Мектеп», 2000 г. – 342 с. 

4. Рогова К.И., Колесова Д.В. и др. Текст: теоретические основания 

и принципы анализа. Учебно-научное пособие. – СПб, 2011. – 464 с. 

5. Мухамадиев Х.С. Профессионально-ориентированный русский 

язык.  – Алматы, Казак университетi, 2013, 2016. – 210 с. 

6. Салагаев В.Г. Риторика. Технология сотрудничества: учебное 

пособие. – Астана: Дарын, 2007. – 304 с. 

7. Салагаев В.Г. Студенческие научные работы. Академическая 

риторика. – Алматы: Раритет, 2004. – 200 с. 

 

 

Дополнительная: 

1. Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университета / Под ред. К.К. Ахмедьярова, Ш.К. 

Жаркынбековой.– Алматы, 2012. – 226. 

2. Васильева Т.В. Информатика: учебное пособие по языку 

специальности (читаем тексты по специальности; вып. 12). –  СПб., 2012. – 

136 с.   
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3. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. – М.: Наука, 2010. 

– 152 с. 

4. Салагаев В.Г.  Составление деловых документов. Учебно-

справочная книга./Пер.на каз.язык  А.А. Какишевой – Алматы: Раритет. –  

2013. – 300 с. 

5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие 

по развитию навыков письменной речи. – 2-е изд. – М.: Наука, 2003. – 288 с. 

6. Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести 

томах / Ред. – сост. Л.А. Карпенко,  Под общ. ред. А.В. Петровского.- М., 

2005. – 784 с. 
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POIYa 2202 – ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Мадиева Г.Б. – доктор филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой общего языкознания и европейских языков  

Таева Р.М. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранной филологии и переводческого дела  

Камзанова А.Т.– доктор PhD, и.о. доцента кафедры общей и 

прикладной психологии  

Жолдасова М.К.  – доктор PhD, и.о. доцента кафедры общей и 

прикладной психологии  

 

Рецензенты: 

Окушева Г.Т. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Казахского национального университета имени аль-

Фараби 

Сарыбай М.Ш. – кандидат филологических наук, доцент Казахского 

университета Международных отношений и мировых языков им. Абылай 

хана 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Языковая подготовка по профессиональному иностранному языку на 

гуманитарных специальностях является неотъемлемым компонентом 

профессионально ориентированной образовательной программы выпускника 

современного ВУЗа инновационного типа. Знание иностранного языка – одно 

из важных условий осуществления международного сотрудничества и 

повышения квалификации в рамках академической мобильности в условиях 

полиязычного образованияв соответствии с принципами развития научно-

исследовательского университета. Профессионально-ориентированный язык 

выступает как средством, так и целью обучения, т.к. подборка и изучение 

специализированного материала ориентированы, во-первых, на 

использование студентами профессиональных знаний, а во-вторых, на 

успешное овладение языком. 

В ходе обучения дисциплине наряду с дальнейшим 

совершенствованием базовых умений иноязычного общения достигается 

профессионально-ориентированный уровень системных, предметных, 

межличностных, социокультурных компетенцийв использовании языка в 

целях профессионального общения.Профессионально-ориентированный язык 

– продолжение курса базового английского языка, изучаемого в школьной 
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программе, а также в рамках цикла общеобязательных дисциплин (ООД). 

Релевантным является усиление общепрофессиональной и межкультурной 

направленности траектории обучения студента на основе лингвистического 

компонента, формирование неподдельного интереса к будущей профессии, к 

феноменам иной ментальности и культуры в сопоставлении с семантическим 

и ценностным фондом родной культуры. В ходе презентации учебного 

материала курса предусматривается использование аутентичных 

специальных текстов, аудио- и видеоматериалов, адекватно отражающих 

содержание изучаемой тематики и сфер общения, языковые единицы, 

обозначающие реалии, связанные с профессиональной деятельностью, а 

также важнейшими историческими событиями, культурно-историческими 

ассоциациями, особенностями общественно-политической жизни, 

государственным устройством и экономикой стран изучаемого языка. 

Программа нацелена на то, чтобы дать знания языков в объеме уровней В2-

С1; выработать умения и навыки по четырем видам речевой деятельности в 

объеме уровней В2-С1; развивать межкультурно-коммуникативные 

компетенции;формировать умения и навыки использовать языки в 

профессиональной сфере 

В результате изучения дисциплины «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» студент должен владеть следующими 

компетенциями: 

системные компетенции: 

 знание функциональных особенностей устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов;  

 практическое владение основами документоведения (в пределах 

программы), принятые в профессиональной и деловой коммуникации;  

 знание стратегий и тактик коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионального и научного общения (в пределах 

программы). 

предметные компетенции: 

уметь: 

  понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в 

пределах профессиональной тематики; 

   участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

 самостоятельно  готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

   извлекать  необходимую информацию из англоязычных 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях 

профессионально-делового, научного общения;  

 аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с 

родного языка основное содержание текстов по специальности, при 

необходимости пользуясь словарем; 
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 аргументировать, решать типовые стандартные 

профессионально-ориентированные задачи. 

иметь навыки: 

 писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на 

профессиональные темы; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основные грамматические единицы, характерные для 

профессиональной речи; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основную терминологию своей специальности, включающую 

активный и пассивный лексический минимум терминологического 

характера; 

 отбирать информационные источники и критически оценивать 

информацию, необходимую для выполнения коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно определять способ достижения поставленной 

учебной и коммуникативной задачи. 

социокультурные компетенции: 

 способность конструировать речевое поведение с учетом 

социальных норм поведения, обусловленной культурой страны изучаемого 

языка; 

 целенаправленное и активное использование возможностей 

информационных технологий как важнейшего средства формирования 

профессиональной компетенции в области делового общения современного 

специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и 

профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др., 

пользование электронной почтой на иностранном языке); 

 умение работать в команде, проектной деятельности, в 

организации и проведении учебной и научно-исследовательской работы 

(доклады и выступления на конференции, оформление заявок на гранты и 

стажировки по программам академической мобильности и др.). 

Пререквизиты: «Иностранный язык (английский язык)» в высшем 

учебном заведении. 

Постреквизиты: Введение в языкознание, общее языкознание, 

теоретические дисциплины бакалавриата 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ Наименование тем 

1 Учебно-профессиональная сфера общения: введение в специальность 

«Психология» на профессионально-ориентированном иностранном 

языке (английском). Работа с текстами о современном состоянии 

отрасли.  
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2 Выражение метаязыка специальности «Психология»: казахские 

(русские) и английские соответствия. Интернациональный фонд 

терминообразования. Понятие о терминообразовании на английском 

языке. Профессионально-ориентированная терминология на 

иностранном (английском языке 

3 Предметная сфера специальности «Психология» на профессионально-

ориентированном английском языке. Работа со специальными 

текстами. 

4 Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. Деловая 

переписка (письма, факсы, докладные записки). Сводки, Заметки, 

Отчеты 

5 Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. Переговоры, 

профессиональные дебаты, презентации, конференции. 

6 Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности «Психология» на английском языке 

7 Академическое общение в учебном процессе (лекции и семинары по 

профессиональным дисциплинам специальности «Психология» на 

английском языке).  

8 Профессиональная компетенция по специальности «Психология»: 

ориентированность на специальные тексты на английском языке. 

Специальный профессионально-ориентированный материал и его 

использование в заданных ситуациях профессионального общения 

(написание эссе, статей, тезисов, рефератов) 

9 Выдающиеся ученые в области профилирующих дисциплин 

(реферирование трудов ученых по специальному научному 

направлению). 

10 Связь профессионального английского языка с профилирующими 

дисциплинами специальности «Психология» 

11 Роль иностранного (английского) языка в современном мире 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. «Профессионально-ориентированный иностранный язык» – 

это учебная дисциплина, которая формирует компетенции студентов в 

презентации совокупности теоретических знаний о предметной сфере 

специальности в формате изучаемого профессионально-ориентированного 

английского языка.  

Объект «Профессионально-ориентированного иностранного языка», 

изучаемого в рамках специальности, – описание сущности специальности, 

основных направлений профессиональных знаний в терминах и понятиях 

английского языка. 

Предметом учебной дисциплины Профессионально-ориентированный 

иностранный язык является метаязык специальной науки на 

профессиональном английском языке.  



135 

 

Второй этап языковой подготовки формирует у студентов когнитивные 

и профессиональные компетенции на межкультурном уровне, стимулирует 

интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента. На этом 

этапе развития студенты проявляют готовность к коммуникативно-

мыслительной деятельности на основе решаемой проблемной задачи. В 

области письменной речи предусматривается формирование навыков и 

умений написании продуктивных образцов письменной речи нейтрального и 

официального характера в пределах изученного языкового материала.  

Программа рассчитана на углубленное изучение текстовых материалов: 

толкование, перевод, пересказ профессионального текста, а также на 

расширение словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических 

единиц и призвана сформировать социально-достаточный, 

общеобразовательный уровень владения английским языком. На этом этапе 

обучения формируются коммуникативные навыки и умения в четырех видах 

речевой деятельности, что обеспечивает достаточно свободное 

использование иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в различных сферах общественной жизни.  

Данный курс обучения иностранному языку включает основы 

коммуникативно-межкультурной компетенции в четырех видах 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. В рамках данного 

объема происходит освоение уровня В2 Общеевропейской шкалы 

компетенций (ОЕК) – уровень базовой стандартности. 

Цель преподавания дисциплины: 

Стратегической целью настоящей программы является 

формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции 

для эффективного, самостоятельного общения в социокультурной, 

академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной и 

многоязычной среды. 

Практическая цель состоит в формировании умения использования 

английского языка в реальных ситуациях повседневного и академического 

общения, а также в типичных ситуациях профессионального общения. 

В качестве учебно-познавательной цели выделяется стимулирование 

познавательного интереса обучающихся, развитие их когнитивных 

способностей, формирование стратегий и приемов познавательной 

деятельности, умений и навыков учебной работы на английском языке.  

Образовательную цель программы составляет повышение уровня 

общей культуры и расширение кругозора бакалавров указанной 

специальности. 

Задачи курса: 

– обучение студентов пониманию и анализу текстов общего 

содержания, общенаучных, научно-популярных и специальных текстов по 

профессии «Психология»; 

– формирование и развитие навыков понимания устной речи на 

английском языке, включая навык понимания общего содержания 
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общенаучных и специальных устных текстов, извлечения из них 

необходимой для профессиональной деятельности информации и навык 

конспектирования, реферирования специальных устных и письменных 

текстов; 

– формирование и развитие навыков создания письменных текстов 

(эссе, рефератов, статей) в соответствии с общекоммуникативными, 

академическими и профессиональными потребностями; 

– развитие навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных и профессиональных задач, включая навыки ведения 

дискуссии, презентации и запроса информации, обоснования 

положения/тезиса и своей точки зрения; 

– формирование и развитие лексического запаса и знаний грамматики, 

необходимых студентам для решения указанных общекоммуникативных и 

профессиональных задач; 

– развитие навыков самостоятельного решения языковых проблем; 

– формирование и развитие навыка работы со специализированными 

словарями, включая одноязычный словарь изучаемого языка, 

справочниками, мультимедийными и интернет-ресурсами; 

– формирование и развитие межкультурной компетенции с целью 

эффективного использования иностранного языка в условиях 

поликультурного общения в повседневной и профессиональной сферах. 

Успешное выполнение этих задач приведет к конечной цели– 

созданию стабильной системы формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативнойкомпетенции, 

чтообеспечит обучающимся конкурентное преимущество при 

осуществлении образовательной мобильности или продолжении 

образования, а также на рынке труда. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Учебно-профессиональная сфера общения: введение в 

специальность «Психология» на иностранном профессиональном языке 

(английском). Работа с текстами о современном состоянии отрасли. 

Студенческая научно-практическая конференция: доклады, сообщения 

на тему «Психология». Реферирование и аннотирование статей по 

специальности по различным проблемам профессиональной области: 

Понятие «образование». Роль образования в жизни человека. Знание 

иностранного (английского) языка в формировании образованного 

специалиста. Понятие коммуникации. Профессиональная коммуникации – 

особая сфера. Роль и значение профессиональной коммуникации в жизни 

человека. Язык профессиональной коммуникации. Стили профессиональной 

коммуникации. Официальные и неофициальные виды (формы) 

профессиональной коммуникации, применение языка. Роль иностранного 

(английского) языка в профессиональной коммуникации. Роль иностранного 
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(английского) языка в преподавании профессиональных дисциплин по 

специальности «Психология».  

Выражение метаязыка специальности «Психология»: казахские 

(русские) и английские соответствия 

Понятие о метаязыке. Структура метаязыка. Корпусы метаязыка 

специальных направлений профессиональной сферы. Метаязыковая основа 

терминосистемы специальности «Психология» на английском языке. 

Понятие об общих парадигмах терминов специальности. Терминология – 

составная часть национального языка. Терминология – знаковая модель 

определенной теории специальной области знания или профессии. 

Профессионально-ориентированная терминология на иностранном 

(английском) языке. Основные источники формирования терминосистемы 

специальной отрасли знания. Заимствованные иноязычные термины 

(латинские, греческие, английские), интернациональный фонд 

(терминообразование на основе английского языка). Терминологические 

словари (Одноязычные и двуязычные профессиональные словари. Работа с 

лексикографическими источниками на иностранном языке (традиционными и 

on-line). Сопоставление словников профессиональных словарей на 

английском, казахском/русском языках. Информационный поиск 

(иноязычная база данных, Интернет-ресурсы. 

 

Предметная сфера специальности «Психология» на иностранном 

(английском) языке. 

Работа со специальными текстами. Сведения о профилирующей науке. 

Краткая история специальной науки. Внутренняя структура научной области. 

Основные функции специальности. Профессиональная область и культура. 

Предметная сфера специальности «Психология» на иностранном 

(английском) языке. Профилирующая специальностьи ее место в системе 

образования. Профилирующая специальность – совокупность 

профессиональных дисциплин.Объект и предмет различных разделов 

профилирующей науки. Основные теоретические проблемы специальных 

дисциплин. Выдающиеся ученые специальной науки. Школы и направления. 

Структура современной профессиональной науки «Психология». 

 

Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации.  

Деловая переписка (письма, факсы, докладные записки). Сводки, 

Заметки, Отчеты: структура, клишированные фразы, словосочетания. Основы 

терминологического подъязыка на иностранном языке в деловой переписке. 

Наиболее частотные термины и исходные понятия деловой переписки и их 

дефиниции на английском языке.  
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Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. 

Переговоры, профессиональные дебаты, презентации, конференции. 

Отличие этих понятий. Институт переговоров: виды, функции, динамика и 

правила проведения. Профессиональные дебаты как высший пилотаж 

ораторского мастерства (ораторского искусства). Дебатобаза: база кейсов и 

аргументов для профессиональных дебатов. Подготовка презентаций по 

профессиональной теме. Проведение конференции на заданную тему. 

Подготовка минидокладов на конференцию. Структура профессионального 

спича. 

 

Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности «Психология» на английском языке 

Тренинг по развитию межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере. Проигрывание ситуаций, встречающихся в 

различных культурах. Язык как средство межкультурного общения. Роль 

иностранного языка в современном мире. Язык и межкультурная 

коммуникация. Стереотипные формы языковых выражений в межкультурной 

коммуникации на английском языке. Виды межкультурной коммуникации. 

Субъекты межкультурной коммуникации в профессиональной сфере. 

Перевод и межкультурная коммуникация. Межличностная коммуникация. 

Знакомство с основными межкультурными различиями во 

взаимоотношениях с представителями других культур. 

 

Академическое общение в учебном процессе (лекция и семинар по 

профессиональным дисциплинам специальности «Психология» на 

английском языке) 

Параметры и специфика академического общения. Национально-

культурная специфика речевого поведения и академического общения. 

Академическое учебное общение (лекции и семинары). Культура речи в 

академическом учебном общении(на английском языке). Академическое 

чтение (типология текстов по профилирующим дисциплинам на английском 

языке, источники информации). Устные формы академического общения 

(презентация, научное сообщение, доклад, обсуждение, дискуссия). 

Лекционная форма организации занятий на иностранном языке. Раскрытие 

основных понятий темы; сочетание теоретического материала с конкретными 

практическими примерами на иностранном языке. Семинарскоезанятие на 

иностранном языке как одна из основных форм организации учебного 

процесса.  

Профессиональная компетенция по специальности «Психология»: 

ориентированность на специальные тексты на английском 

языке.Академическое письмо (эссе, реферат, аннотация, тезисы, статья, 

доклад, курсовая, дипломная работа, диссертация). Специальный 

профессионально-ориентированный материал и его использование в 

http://ru.idebate.org/debatabase
http://ru.idebate.org/debatabase
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заданных ситуациях профессионального общения: структура, композиция 

(написание эссе, статей, тезисов, рефератов) 

 

Выдающиеся ученые в области профессиональной области. 

Основные научные парадигмы в современном мире в области 

специальности «Психология». Общие и частные вопросы профессиональной 

области в трудах выдающихся ученых. Представители современного 

казахстанского научного знания. Основные тенденции зарубежных 

направлений профессиональной сферы. Профессиональные школы и 

концепции. Тексты из трудов известных ученых в области специальности 

(чтение, перевод, пересказ текстов на иностранном (английском) языке по 

материалам учебно-методических пособий по дисциплинам специальности). 

 

Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

профилирующими дисциплинами специальности «Психология». 

Структура специальности «Психология» и особенности дисциплин, 

входящих в эту структуру. Связь профессионального иностранного 

(английского) языка с основными дисциплинами бакалавриата: «Введение в 

специальность «Психология»» и др. Специальный профессионально-

ориентированный материал и его использование в заданных ситуациях 

профессионального общения. Профессиональная компетенция: 

ориентированность на специальные тексты на иностранном (английском) 

языке. Чтение, аудирование, комментирование текстов по тематике 

специальности на профессионально-ориентированном английском языке. 

Реферирование, конспектирование текстов на иностранном языке, 

посвященных проблемам специальности. 

 

Роль иностранного (английского)  языка в современном мире. 

Английский язык – глобальный язык в мире. Английский язык – 

международный язык. Английский язык – один из шести языков ООН. 

Английский язык как одна из форм изменения общества. Заключение 

Президента в послании народу Казахстана«Государственное новое 

политическое направление главы государства стратегия «Казахстан – 2050» – 

«Мы должны стремиться изучать английский язык». Культурный проект 

«Триединство языков». 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Актуальность, значение и задачи курса «Профессионально-

ориентированный иностранный  язык» для специальности «Психология» 

2. Избранная специальность «Психология» как научная отрасль 

3. Словники специализированных словарей на английском и 

казахском/русском языках  

4. Основные научные школы и открытия в области специальности 

«Психология» 
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5.  Интернациональный фонд терминообразовании в психологии. Язык 

и общество 

6. Деловая переписка. Особенности текстов деловой документации.  

7. Структура и композиция письменных учебных текстов (эссе, 

реферет, статья). 

8. Язык и культура. Язык как средство межкультурного общения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Культура речи. Функциональные стили языка (научный стиль) 

относительно специальности «Психология». 

2. Функциональные стили языка (официальный/неофициальный стиль): 

общее понятие. 

3. Организация речевого произведения на иностранном языке: 

введение, основная часть и заключение. 

4. Документальные виды: письмо, эссе.  

5. Типы словарей.  Электронные словари. 

6. Информационный поиск (иноязычная база данных, Интернет-

ресурсы) 

7. Культура речи. Национально-культурная специфика речевого 

поведения. 

8. Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере. 

9. Специфика официального и неофициального стилей в 

профессиональной сфере. 

10. Научный метаязык:  признаки, характерные особенности. 

11. Английский язык  – международный язык. 

12. Культурный проект«Триединство языков» 

13. Составьте профессиограмму личности психолога, носителя 

иностранного языка. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Современные направления в профессиональной области, связанные 

со специализацией бакалавров. 

2. Роль Интернета в системе образования.  

3.Самостоятельная подготовка эссе на профессиональную тему по 

курсу «Психология».  

4.Самостоятельная подготовка реферата на профессиональную тему. 

5. Самостоятельная подготовка научной статьи на профессиональную 

тему. 

6. Современные информационные технологии в повышении 

эффективности обучения второму / иностранному языку (семинар). 
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7. Роль английского языка в современном мире. Английский язык как 

глобальный (дискуссия). 

8. Язык и национальный характер 

9. Вопросы трехъязычия в Казахстане (круглый стол). 

10. Труды знаменитых ученых специализированной области страны 

изучаемого языка. Реферат. 

11. Труды ученых Казахстана профессиональной области (на 

иностранном языке). Реферат. 

12. Человек и окружающая среда (Эссе). 

13.Интернационализация образования. Образование  будущего (Эссе). 

14. Проблема сохранения многоязычия в мире (реферат). 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Кунанбаева С.С., Кармысова М.К. и др. Концепция развития 

иноязычного образования Республики Казахстан. Алматы, 2010. 

2. Кунанбаева C.C. Теория и практика современного иноязычного 

образования. Алматы, 2010. 

3. Introductory Guide to the Common European Framework of 

Reference (CEFR) for English Language Teachers. CambridgeUniversity Press. - 

2013. 

4. Harding К. English for Specific Purposes. OxfordUniversity Press. - 

2009. 

5. Anthony Manning. English for Language and Linguistics. Garnet 

education. – 2008.  

6. Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden. English File. From 

Intermediate to Upper-Intermediate. Third edition. – OxfordUniversity Press. - 

2013. 

7. Фрейдина Е.Л. Основы публичной речи. LearningtoSpeakinPublic : 

учебное пособие для вузов / Е.Л. Фрейдина. – М. : Владос, 2007. – 134 с. 

8. Кристалл Д. «English as a Global Language». – Cambridge, New 

York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2003 

9. Harding K. English for Specific Purposes. Oxford University Press, 

2009. 

10. 10.Stangor C., Walinga J. Introduction to Psychology - 1st Canadian 

Edition, 2014. 

11. 11.Myers David G. Psychology Ninth Edition. by Worth Publishers, 

2010. 

12. 12.The Cambridge Handbook of Personality Psychology. Edited by 

Ph. J. Corr and G. Matthews. CambridgeUniversityPress 2009. 

 

Дополнительная: 

1. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. С указателями 

языковедческих терминов на французском, немецком, английском и 
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итальянском языках. – М: УРСС, 2004. 

2. R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. 

Reading, Writing, and Study Skills. OxfordUniversity Press. - 2009. 

3. Arline Burgmeier, Lawrence J. Zwier, Bruce Rubin, Kent Richmond.  

Inside Reading. The Academic Word List in Context. Pre-Intermediate to 

Advanced. Oxford. - 2009.  

4. Elizabeth Sharman. Across Cultures. Culture, literature, music, language. 

Longman. - 2004 

5. J.Lyons. Introduction to Theoretical Linguistics. CambridgeUniversity 

Press. - 1999.  

6. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. 

CambridgeUniversityPress. – 2010. 

7. BritishNationalCorpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk 

8. The Corpus of Contemporary American English (COCA): 

http://www.americancorpus.org 

9.Handbookоf Psychophysiology. Edited by J. T. Cacioppo, L.G. Tassinary 

and Gary G. Berntson. Cambridge University Press 2007.  

10.Cognitive Psychology Sixth Edition. R.J. Sternberg, K. Sternberg. 

Wadsworth, Cengage Learning, 2012. 

 

 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.americancorpus.org/
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VP1203 - ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Ташимова Ф.С. – доктор психологических наук, профессор кафедры 

общей и прикладной психологии 

 

Рецензенты: 
Сангилбаев О.С. – доктор психологических наук, профессор 

Казахского национального педагогического университета им. Абая 

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

и прикладной психологии Казахского национального университета им. аль-

Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
«Введение в специальность» – одна из первых и важных дисциплин в процессе подготовки студентов 

по специальности «Психология», поскольку знакомит со спецификой данной профессии, направленной на 

гармонизацию   внутреннего мира человека, обеспечивает его плодотворную самореализацию. В связи с 

этим, данная дисциплина направлена на изучение предмета, цели, задач, принципов, методов и техник 

специальности «Психология».  

 Основы данной специальности закладывались ещё в глубокой древности. Первоначально это маги, 

целители, хироманты, колдуны, выступающие в роли психолога, с богатым репертуаром обрядов и 

инструментария, заложившие зачатки приёма внушения и гипноза. 

С развитием религии  в роли психолога выступает проповедник, техники 

и приёмы которого (проповеди, управление исповедью, стимулирование 

катарсиса,  групповые молитвы и др.), заложили основы для развития 

психологических технологий воздействия на человека. Философ в роли 

психолога способствовал развитию техник ведения диалога. 

Развитие естественно-научных дисциплин стимулируют становление 

научной психологии. Психолог, в данном ракурсе, выступает в  роли 

исследователя и практика, ориентирующегося на методологию науки.  

Поскольку данная специальность связана с внутренним миром человека, 

важное значение имеет соблюдение этических и профессиональных 

принципов деятельности психолога. Специальность психолога востребована 

практически во всех сферах жизнедеятельности человека, что определяет 

большое разнообразие специализаций и освоение  им новых технологий 

работы. Это предъявляет особые требования к личности  психолога.   

Целью курса  является знакомство со специальностью психолога, с 

основными задачами, целями, методологией и методами, принципами 

деятельности представителей данной профессии в различных сферах 

жизнедеятельности человека.  

Задачи курса: 1. Раскрыть специфику профессии психолога и 

особенности ее становления; 2. Познакомить студентов с основными 

профессиональными и этическими принципами деятельности психолога; 3. 

Раскрыть особенности специализации психолога в зависимости от предмета 
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деятельности и инструментария; 4. Проследить динамику становления 

специалиста-психолога и требований к его личности. 5. Познакомить 

студентов со спецификой психологических услуг и особенностями 

маркетинга 

В результате изучения курса  

Студенты будут знать:  

 Историю развития  специальности психологии и специфику 

профессии психолога; 

  основные этические и профессиональные принципы, регулирующие 

деятельность психолога; 

 основные закономерности, структуру, методы и принципы 

специальности; 

  направления специализации деятельности психолога в различных 

сферах жизни общества (в трудовых организациях, в сфере образования, 

здравоохранения, спорта, юриспруденции, ЧС и др.); 

  особенности профессионального и личностного роста  психолога; 

  особенности маркетинга психологических услуг. 

Будут уметь: 

 Применять полученные знания в практической деятельности; 

 оперировать научно-понятийным аппаратом специальности; 

 сопоставлять и анализировать требования к специалисту-психологу в 

разных направлениях специализации; 

 выбирать, планировать, организовывать процесс индивидуальной 

траектории обучения с учётом направления предполагаемой специализации. 

Овладеют навыками: 

 Поиска и работы с соответствующей научной литературой; 

 научно-исследовательской и диагностической работы; 

 профессионального общения в процессе профессионального 

становления. 

Пререквизиты курса: нет. 

Постреквизиты: «Введение в психологические методы исследования»; 

«Психология развития»; «Эволюция поведения животных»; «Введение в 

психологическое измерение и анализ данных». 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

 Основы введения в специальность   

16.  Специфика деятельности психолога. Смысл и значение понятий 

«специальность», «профессия». Основные цели и задачи профессии 
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психолога.  

17.  Анализ исторических основ становления профессии психолога  

18.  Этические и профессиональные принципы деятельности психолога 

  Основные виды и принципы  деятельности психолога 

 в различных сферах жизни 

19.  Отрасли психологии и направления специализации профессии 

психолога. 

20.  Основные направления деятельности психолога: 

психодиагностическая, консультативная, коррекционно-

развивающая, просветительская. Принципы и технологии 

21.   Особенности деятельности психолога в сфере образования.   

22.  Специфика деятельности психологов  в сфере управления и трудовых 

организациях   

23.  Специфика работы психолога в организациях здравоохранения 

24.  Специфика работы психолога в правоохранительных органах    

25.  Специфика работы психолога в  сфере бизнеса и маркетинга 

26.  Особенности  деятельности  психолога в сфере спорта 

27.   Особенности деятельности психолога в службах по оказанию 

помощи  в условиях чрезвычайных ситуаций 

 Личность психолога и особенности становления профессионала   

28.  Профессиональные и личностные качества психолога 

29.  Этапы профессионального становления психолога  

30.  Специфика  психологических услуг и особенности маркетинга     

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ВВЕДЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Специфика деятельности психолога. Смысл и значение понятий 

«специальность», «профессия». Основные цели и задачи профессии 

психолога.   
Понятие специальности. Критерии специальности: цели, предмет 

деятельности, система средств деятельности, профессиональные служебные 

обязанности, система прав работника, производственная среда. Профессия 

как группа родственных специальностей. Основные признаки профессии: 

выполнение трудовых функций; юридически зафиксированная должность; 

моральное и материальное вознаграждение; владение знаниями, умениями и 

навыками определённой деятельности; общность людей, занятых 

определённым видом деятельности. Специфика деятельности психолога. 

Отличия от деятельности психиатра и психотерапевта. Основные  цели   и 

задачи специалиста-психолога. Три типа профессиональной деятельности 

психолога: научно-исследовательская, практическая (диагностическая, 

консультирование, коррекционо-тренинговая) и просветительская. Мифы о 

профессии психолога. 
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Анализ исторических основ  становления профессии психолога. 

Этапы исторического развития общества как предпосылка становления 

профессии психолога.  Донаучная психология и «душа» как основной 

предмет и стимул развития оккультных, религиозных и философских наук. 

Маги, колдуны, целители душ и ведьмы (ведающие)  в роли психологов. 

Приёмы внушения и зачатки гипноза. Авторитарность воздействия магов и 

целителей. Проповедник в качестве психолога. Религиозные ритуалы и 

обряды, мифотерапия, групповая работа и консультирование как основа 

духовной помощи людям. Философ в роли психолога. Равное партнёрство, 

диалоги, повествования, опыт исследовательской деятельности. 

Научная психологии и вариативность предмета психологии как основа 

становление психолога – научного исследователя, экспериментатора, 

просветителя и практика.  

 

Этические и профессиональные принципы деятельности  психолога. 

Уважение фундаментальных прав человека (право на частную жизнь, 

конфиденциальность, автономию и самоопределение). Уважение достоинств 

и уникальности человека и контролирование влияния проекций и 

предубеждений  (расовых, национальных, религиозных, гендерных и т.д.)    
Забота о благополучии клиента – принцип «непричинения вреда». 
Компетентность как высокий уровень владения знаниями, навыками и 

умениями профессиональной деятельности, открытость новым 

психотехнологиям, постоянный процесс самообразования и повышения 

квалификации. Честность в самопрезентации и уровне квалификации, в 

оплате услуг и обоснованности методов работы. Запрет на двойные 

отношения – ограждение профессиональных отношений от личных, 

родственных, сексуальных притязаний. Ответственность за решение 

сложных этических дилемм и алгоритм пошаговых процедур их  решения. 
Интегрирование соотношения ориентации на законодательную систему 

страны, предприятия и   нормативно-ценностной системы профессиональной 

деятельности как основа преодоления этических дилемм. 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПСИХОЛОГА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ 

 

Отрасли психологии и основные направления специализации 

профессии психолога.   

Отрасли психологии и направления специализации. Типы 

специализации в зависимости от предмета профессиональной деятельности. 

Особенности деятельности психолога в образовательной системе: научный 

психолог, психолог-исследователь, практический психолог. Специфика 

деятельности психолога в организациях труда: инженерный психолог, 

психолог в авиационной деятельности, психолог в сфере космоса, транспорта 

и коммуникаций, бизнес-психолог, военный психолог и др. Психолог в 
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системе здравоохранения: медицинский (клинический) психолог и 

особенности его деятельности. Психолог в сфере экономики и бизнеса. 

Психолог в области спорта – спортивный психолог. Психолог в 

правоохранительных органах. Психолог в условиях службы по оказанию 

помощи в чрезвычайных ситуациях. Квалификационные характеристики 

психолога в разных сферах деятельности.  

 

Основные направления и принципы деятельности психолога: 

психодиагностическая, консультативная, коррекционно-развивающая, 

просветительская. Принципы и технологии. 

Психодиагностическая деятельность психолога. Этапы 

психодиагностики: сбор данных, переработка и интерпретация данных. 

Уровни: первый уровень эмпирический (симптоматический); второй – 

этиологический; третий уровень - уровень типологического диагноза. 

Требования к инструментарию и методам диагностики (валидность, 

достоверность, надёжность).  

Психологическое консультирование как специально организованная 

беседа, направленная на решение различного рода личностных проблем. 

Типы, принципы и этапы консультирования. 

Психотерапевтическое воздействие – комплекс психологических 

стратегий и тактик разрешения проблем человека. Неразрывность связи 

психотерапии с направлением психологии. Этапы становления 

профессионала: индивидуальный опыт терапии, супервизорская практика, 

собственная психотерапевтическая практика под контролем супервизора. 

Коррекционно-развивающая деятельность – стратегии и тактики, 

направленные на устранение отклонений и развитие способностей. Виды, 

этапы и принципы коррекционной работы. Психопрофилактическая, 

просветительная  работа психолога. Он-лайн консультирование. 

 

Особенности деятельности психолога в сфере образования. 

Психолог в системе высшего образования. Деятельность научного 

психолога - выявление фактов и закономерностей функционирования 

психической деятельности.  Психолог-исследователь: исследование проблем 

системы образования и разработка методических рекомендаций. 

Практический психолог: прикладная реализация достижений 

психологической науки через психодиагностику, психопрофилактику, 

консультирование и психотерапевтическую и коррекционную работу.    

Деятельность школьного психолога: диагностика личностных 

особенностей учащихся и актуализация потенциальных возможностей 

учащихся. Разработка индивидуальной траектории образования школьников 

и коррекция неуспеваемости школьников. Внедрение новых 

психологических технологий, связанных с решением экстремальных, 

конфликтных ситуаций в школе и создание благоприятного 

психологического климата в детском и педагогическом коллективе. Работа с 
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психологическим выгоранием учителей и рекомендации родителям. 

Успешная реализация техник индивидуальной и  групповой терапии и 

консультирования. Роль и значение кабинета психологической службы. 

Принципы его организации и уровни его деятельности: актуальный и 

перспективный. 

 

Специфика деятельности психологов в сфере управления и 

трудовых организациях.   

Психологическая служба - значимое звено аппарата управления. 

Психологическое сопровождение кадровой работы. Основные цели 

деятельности психолога в трудовых организациях: отбор кадров с учётом 

требований профессии и личностных особенностей человека. Работа с 

персоналом. Владение техниками психодиагностики, консультирования и 

проведения тренингов.  

Сопровождение в оценке деятельности и аттестации сотрудников, 

руководителей разных уровней, отношения к труду, удовлетворённости 

трудом, продуктивности деятельности сотрудников, личностный рост.   

 Сопровождение руководителей: научная организация труда, стратегии 

оптимизации трудовой деятельности, открытость инновационным 

технологиям,  решения  проблем  безопасности  человека в процессе  

трудовой деятельности, текучести кадров, конфликтогенных ситуаций.  

  Просветительская деятельность: анализ и внедрение современных 

достижений психологической науки и инновационных технологий, 

стимулирующих самоэффективность человека в трудовой деятельности. 

Подбор и обучение резерва руководителей.  

 Консультирование и разработка методических рекомендации 

руководителей по проблемам оптимизации и стимулирования труда, 

гармонизации межличностных отношений  и продуктивного сотрудничества.  

Организация психологической разгрузки,  устранения причин утомления и 

создание позитивного психологического климата сотрудников.  

    

Специфика работы психолога в организациях здравоохранения. 
Основные сферы деятельности психолога в системе здравоохранения:  анализ 

психологических  причин заболевания, диагностика влияния болезни  на 

психические процессы и состояния, а также на взаимоотношения с 

окружающим миром.  Исследование динамики процесса  лечения и факторов, 

влияющих на данный процесс. Изучение нарушений психических процессов 

(патопсихология). Психокоррекционная и психотерапевтическая работа с 

пациентами. 

Основные методы медико-психологического изучения больного: 

клиническая беседа, наблюдение, тестирование.  Клиническая беседа и её 

эффекты (психотерапевтический и диагностический), наблюдение   и 

процедуры диагностики. Значение  биографического метода. Основы  

психогигиены (возрастная, бытовая, трудовая деятельность и обучение, 
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семейная жизнь), психопрофилактики (предупреждение болезней) и 

реабилитации больных.    

 

Специфика работы психолога в правоохранительных органах.   
Основные сферы юридической психологии: криминальная, судебная и 

пенитенциарная. Деятельность психолога-криминалиста: анализ личности 

преступника; анализ мотивов преступного поведения и факторов, 

стимулировавших его.    

 Деятельность судебного психолога: психологическая экспертиза и 

установление вменяемости и эмоционального состояния обвиняемого. 

Психологические аспекты  анализа показаний свидетелей и обвиняемого. 

Решение проблемы достоверности свидетельских данных.  

Деятельность психолога в пенитенциарной системе (в исправительно-

трудовых учреждениях). 

Формирование социально-значимых ценностей у осуждённых в 

исправительно-трудовых учреждениях. Разработка психологических 

технологий воздействия с учётом личностных особенностей осуждённых 

(диагностика, консультирование, групповые тренинги). Подготовка к 

продуктивной жизни по истечению срока наказания и формирование 

позитивного мышления и у отбывших наказание. 

Работа с сотрудниками правоохранительных органов по проблемам 

саморегуляции и  профессионального выгорания. 

 

 Специфика работы психолога в  сфере бизнеса и маркетинга. 

 Особенности рыночной экономики. Основные направления 

деятельности психологии в сфере бизнеса и маркетинга: Работа с персоналом 

по проблемам делового общения, личностного роста,   

конкурентоспособности и предприимчивости.  Формирование сплочённых 

команд. Этика партнёрства.  Проведение консультирования и тренингов 

совместной деятельности и по раскрытия творческих способностей. 

Разработка психологических основ имиджа фирмы, имиджа каждого 

сотрудника. Обеспечение психологической безопасности, комфорта и 

социальной защиты сотрудников. Исследование психологических аспектов 

рынка спроса потребителей и разработка маркетинговых операций, с учётом 

инфляции, безработицы, поведения потребителей. Анализ причин 

конфликтов и несовместимости, а также их предупреждение. Мониторинг 

управленческих решений при внедрении нововведений. 

 

 Особенности деятельности  психолога в сфере спорта.  

 Основные цели и задачи деятельности спортивного психолога. 

Психодиагностика как отбор и соответствие личностных и индивидных 

ресурсов спортсмена определённому виду спорта и преодолению стрессовых 

ситуаций. Коррекционная и психотерапевтическая работа с использованием 

разнообразных средств восстановления, релаксации и продуктивности 
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спортивной деятельности. Сопровождение в условиях тренировочной 

деятельности. Сотрудничество с тренером и совместная разработка методов 

коррекционной работы деятельности спортсмена. Регулирование 

взаимоотношений спортсмена с тренером и командой. Индивидуальное 

консультирование по проблемам жизненных трудностей спортсменов. 

Стимулирование эффективности подготовки к соревнованиям на разных 

этапах.  

 

Особенности деятельности психолога в службах по оказанию 

помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Особенности чрезвычайных ситуаций: неожиданность и высокая 

стрессогенность ситуации, сжатые сроки времени, полевые условия, 

сконцентрированность большого количества людей на месте происшествия. 

Цели и этапы работы психологов. Подготовительный (выяснение общей 

картины ситуации, количества пострадавших, ориентировочный план 

работы). Основной этап - оказание экстренной психологической помощи, 

установление факта смерти близких и др. Завершающий этап – отбор 

пострадавших, нуждающихся в долговременной психологической терапии. 

Оказание помощи специалистам, участвовавших в ликвидации ЧС. 

Принципы и этические нормы работы психолога в условиях ЧС: 

Принцип защиты интересов клиента. Принцип «не навреди». Принцип 

добровольности. Принцип конфиденциальности. Принцип профессиональной 

мотивации. Принцип профессиональной компетентности. Профилактика 

эмоционального выгорания сотрудников ЧС.   

 

ЛИЧНОСТЬ ПСИХОЛОГА И ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛА 
 

 Профессиональные и личностные качества психолога. 

Профессиональная компетентность – гармоничное соотношение знаний, 

умений и навыков профессиональной деятельности. Многогранность 

личности психолога. Особенности личности выдающихся психологов разных 

направлений психологии. Сравнительный анализ личностных особенностей 

психолога исследователя и практика.  Проблема соотношения теоретического 

и прикладного знания в поведении и реализации отношений с миром в 

личности психолога.  Психологические особенности личностей, выбирающих 

профессию психолога.  

 

Этапы профессионального становления психолога.   

Ступени подготовки специалиста в СССР: студент факультета 

психологии, аспирантура, докторантура и соответствующие 

квалификационные характеристики:  специалист  психолог,   кандидат  

психологических наук,  доктор психологических наук. Научные звания - 

доцент, профессор.    Трёхступенчатая модель подготовки психологических 
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кадров в Казахстане: бакалавриат, магистратура, докторантура. Основные 

цели и задачи разных ступеней подготовки и квалификационные 

характеристики.  Уровни категории практического психолога в организациях. 

Этапы профессионального становления психолога в процессе обучения: 

1.Восторженно-романтический; 2 Этап самоутверждения; 3. Этап первых 

разочарований и поиск новых смыслов в обучении; 4. Самостоятельное 

решение психологических проблем; 5. Осмысление своего 

профессионального стиля; 6. Обращённость к основам теоретических и 

методологических знаний. 7. Профессиональное творчество.  

Выбор направления работы, согласно интересам и личностным 

особенностям, технологий и инструментария. Представленность в 

сообществах психологов разных направлений. Проблема сертификации 

психологов.   

     

Специфика  психологических услуг  и особенности маркетинга.   

Характеристики психологических услуг: неосязаемость, неотделимость 

от источника, непостоянство качества, несохраняемость. Особенности 

маркетинга: творческое определение смысла и значения предлагаемых услуг, 

Создание позитивного имиджа психолога (уровень квалификаций, категории, 

научные степени, презентация специфики специализации и др). Чёткость 

определения объекта услуг.  Организация места реализации услуг 

(грамотный дизайн  кабинета), времени и периодичности. Продуманность 

рекламы и соответствие услуг. Стоимость услуг (гонорар). Особенности 

определения ценовой политики: затраты времени, профессиональный 

уровень, средняя рыночная цена, финансовые возможности клиента, учёт 

инфляции. 

  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Специфика деятельности психолога. Мифы о профессии психолога. 

2. Основные этапы  и предпосылки развития профессии психолога. 

3. Основные принципы Кодекса психологов разных стран. 

4. Отрасли психологии и особенности специализации психологов. 

5. Основные направления деятельности и принципы работы психолога. 

6. Направления работы школьного психолога на разных возрастных 

уровнях обучаемых. 

7. Основные цели и задачи психолога в трудовых организациях. 

8. Основные сферы деятельности психолога в системе здравоохранения. 

9. Особенности деятельности психолога в правоохранительных органах.  

10.  Основные направления деятельности психологии в сфере бизнеса и 

маркетинга. 

11. Особенности деятельности, цели и задачи спортивного психолога. 

12. Основные этапы и стратегии работ психолога в условиях по 
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преодолению ЧС. 

13. Личность психолога: мифы и реальность. 

14. Основные этапы становления профессионала психолога: проблемы и 

решения. 

15. Особенности психологических услуг и проблема ценовой политики. 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Особенности работы и цели работ психолога в различных отраслях 

трудовой деятельности (инженерная,  авиационная и др.) 

2. Особенности работы психолога как исследователя. 

3. Проблемы  в  деятельности школьного психолога. 

4. Этапы профессионального становления психолога в процессе 

обучения. 

5. Оказание психологических услуг в он-лайн формате. 

6. Маркетинг психологических услуг. 

7. Особенности трёхступенчатой модели подготовки профессионального 

психолога в Казахстане. 

8. Принципы работ психолога по проблемам эмоционального выгорания 

сотрудников ЧС. 

9. Экспертная деятельность психолога. 

10. Проблема сертификации психологов. 

11. Особенности работы с персоналом в трудовых организациях.  

12. Особенности стимулирования эффективности подготовки 

спортсменов к соревнованиям на разных этапах. 

13. Особенности работы психолога по реабилитации и адаптации  

лиц, отбывших срок наказания в ИТУ. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

1. Специальность «Психология» и отрасли психологии.   

2.  Профессия  психолога, психиатра, психотерапевта.  

3.  Виды профессиональной деятельности психолога  и  их специфика.  

4.  Предпосылки и этапы  развития профессии психолога. 

5.  Этические и профессиональные  принципы деятельности психолога. 

6.  Особенности работы психолога в дошкольных учреждениях. 

7. Особенности проведения психологической работы с пациентами в 

условиях больницы. 

8. Основы деятельности психолога в правоохранительных органах. 

9.  Особенности  деятельности психолога в сфере бизнеса и маркетинга. 

10.  Варианты работы со спортсменом, потерпевшего поражение в  

соревнованиях. 

11.  Особенности деятельности психолога в условиях  чрезвычайных 
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ситуаций 

12.  Особенности эмоционального выгорания психолога.   

13.  Модель личности психолога на основе анализа личностей 

выдающихся психологов. 

14.  Кризисные периоды в профессиональном становлении психолога в 

процессе обучения и способы их преодоления. 

15.  Структура определения ценовой политики психологических услуг.   
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OP1204 – ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Объем 3 кредита 

  

Авторы: 

Кабакова М.П. – кандидат психологических наук, и.о. профессора 

Бердибаева С.К. – доктор психологических наук, профессор. 

 

Рецензенты: 
Перленбетов М.А. – доктор психологических наук, профессор, 

проректор по учебно-методической работе Академии «Кайнар». 

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

и прикладной психологии факультета философии и политологии Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ  

 
Общая психология – одна из фундаментальных отраслей психологической науки, имеющая свой 

предмет и методы исследования, длительную историю развития. 

Общая психология как область психологических исследований 

формировалась в рамках философии, прародительницы всех наук, еще в 

античные времена. Началась оформляться как самостоятельная наука в XIX 

веке и обрела общепризнанный статус науки к 1879 году, ознаменованном 

созданием в Лейпциге первой в мире лаборатории экспериментальной 

психологии. 

Общепринятого представления о предмете общей психологии до сих пор 

еще нет. Это обусловлено высокой сложностью, системностью и 

интегральной природой психологических феноменов и закономерностей. 

Однако в рамках подхода, сложившегося к настоящему времени, в 

отечественной науке, предметом общей психологии признается изучение 

наиболее фундаментальных фактов и закономерностей, касающихся 

психологических механизмов поведения, общения и деятельности людей. В 

предмет общей психологии входят также проблемы методологии 

психологической науки, ее собственного строения и междисциплинарных 

связей; индивидуально-типологические особенности личности; законы 

функционирования и развития психических процессов. 

Актуальные проблемы общей психологии, на современном этапе 

развития, - это расширение и укрепление ее теоретико-методологических 

основ; разработка современных методов исследования; изучение структуры, 

развития и функционирования психических процессов человека в 

искусственных (лабораторных) и естественных условиях существования; 
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выявление закономерностей структуры, функционирования и развития 

личности человека, являющегося субъектом жизнедеятельности; обобщение 

многообразного исследовательского опыта мировой психологической науки. 

Цель курса: развитие психологического мышления студентов на основе 

изучения и усвоения ими знаний курса общей психологии, формирование 

умений и навыков системного анализа психологических явлений в процессе 

семинарских и практических занятий. 

Задачи курса:  

1) ознакомить студентов с историей, предметом, методами, основными 

понятиями, принципами, направлениями мировой и отечественной 

психологической науки; 

2) ознакомить с современными мировыми психологическими 

исследованиями и методами на основе материалов проводимых конгрессов 

и конференций; 

3) ознакомить с единой системой психических процессов познания, ее 

историей, а также теориями, методами и методиками экспериментальных 

психологических исследований; 

4) развить умения и навыки познавательной деятельности студентов в 

процессе системно-психологического анализа различных психологических 

теорий, фактов и явлений; 

5) сформировать умения и навыки работы с психологическими методами 

и методиками исследования; 

6)сформировать навыки анализа и рефлексии собственного поведения и 

поведения окружающих. 

Пререквизиты курса: нет. 

Постреквизиты: «Психология развития», «Дифференциальная 

психология», «Введение в социальную психологию», «Введение в 

психологию личности», «Основы психологического консультирования», 

«Медицинская психология» и др. 

Основные компетенции студентов после изучения курса:  

Студенты будут знать:  

 историю становления и развития психологической науки;  

 основные школы и направления в психологии; понятия и 

методологические принципы, методы и приемы экспериментальных и 

прикладных исследований; 

 современные теории и проблемы системной организации 

познавательных процессов; 

 особенности и характеристику психических познавательных процессов, 

законы их функционирования и развития; 

 индивидуально-типологические особенности личности. 

Студенты будут уметь: 
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 проводить анализ психологических фактов и явлений, основных 

теорий и методов психологии;  

 анализировать, сопоставлять и обобщать результаты теоретических и 

прикладных исследований в области общей психологии; 

 оперировать научно-понятийным аппаратом общей психологии; 

 адекватно подбирать необходимые для исследования методы и 

методики;  

 планировать и осуществлять прикладные психологические 

исследования; 

 системно излагать материал по проблемам обшей психологии в устной 

и письменной форме. 

Овладеют навыками: 

 поиска и работы с соответствующей научной литературой; 

 научно-исследовательской и диагностической работы; 

 конструирования теоретической и эмпирической модели 

экспериментального исследования; 

 профессионального общения; 

 психологического анализа и рефлексии собственного поведения и 

поведения окружающих. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

 Модуль 1. Введение в общую психологию 

1 Предмет, отрасли и задачи психологической науки и практики. 

2 Становление психологии как науки. Психологические школы. 

3 Методология и методы исследования психологии. 

4 Психология личности. 

5 Психологический анализ деятельности. 

 Модуль 2. Психика и сознание 

6 Зарождение и эволюция психики. Происхождение и развитие 

психики человека. 

7 Проблема сознания в психологии. Сознание и неосознаваемые 

психические процессы. 

 Модуль 3. Психология познавательных процессов  

8 Ощущение и восприятие как первый уровень системы психических 

процессов. 

9 Внимание как сквозной психический процесс. 

10 Память как ядро структуры психических процессов. 

11 Мышление как высший уровень переработки информации. 

Системная организация мышления и речи. 

12 Психологические проблемы речевой деятельности. 

13 Представление и воображение как вторичные образы. 
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 Модуль 4. Психические состояния и свойства личности 

14 Психология эмоций и мотивации.   

15 Личность как система психологических свойств человека. 

Психология способностей. Темперамент и характер.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

 

Предмет, отрасли и задачи психологической науки и практики  

Предмет и объект психологии. Сравнительный анализ и основные 

отличия обыденной и научной психологии.  

Специфика психологического знания. Психология как наука о 

порождении, функционировании и структуре психического отражения в 

деятельности животных и человека.  

Общее понятие о психике как одной из форм отражения живыми 

существами объективной реальности. Формы отражения в живом и неживом 

мире. Психическое отражение как субъективный образ объективного мира. 

Ориентирующая и регулирующая функции психики. Сознание и 

бессознательное. 

Психология как естественная и гуманитарная научная дисциплина. 

Междисциплинарные связи психологии.  

Отрасли психологии и задачи психологической практики. 

Фундаментальные психологические науки: общая психология, социальная 

психология, дифференциальная психология, психология развития, история 

психологии, зоопсихология (сравнительная психология) и др. Прикладные 

психологические науки: педагогическая психология, индустриальная 

психология, инженерная психология и человеческий фактор, медицинская 

психология, коррекционная психология, психология спорта, психология 

религии, юридическая психология, политическая психология, психология 

здоровья, экологическая психология и др.  

Взаимосвязь теоретических и прикладных задач психологии. Формы 

сотрудничества психологической науки и практики. Психоконсультирование, 

психотерапия, психокоррекция. Место психологии в решении задач обучения 

и воспитания личности. Значение психологического знания для сферы 

производства и экономики, развития культуры и охраны здоровья людей. 

 

Становление психологии как науки. Психологические школы 

Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

Периодизация истории психологии. Развитие психологии в рамках 

философии. Биологические основы психологии (Ламарк, Спенсер). 

Становление психологии как самостоятельной науки. Классические 

психологические направления и школы: эмпирическое направление, 

ассоционизм, функционализм, структурализм, вюрцбургская школа, 
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гештальпсихология, бихевиоризм, психоанализ, генетичекая психология, 

советская школа психологии.  

Характеристика основных школ и направлений современной 

психологической науки. 

 

Методология и методы исследования психологии 

Понятие методологии науки, ее функции и уровни. Основные понятия и 

принципы научного исследования. Основные принципы, понятия и категории 

психологической науки. 

История развития методологической парадигмы в психологии. 

Системный подход в психологии (В.А. Ганзен). Актуальность системного 

подхода в современной теории и практике психологии.  

Методы психологии. Классификация методов психологии Б.Г. Ананьева. 

Объективные методы исследования психических явлений. Наблюдение, 

самонаблюдение. Естественный и лабораторный эксперимент. 

Психодиагностические тесты.  

Беседа, анализ продуктов человеческой деятельности. 

Психосемантические методы изучения сознания. Психобиографические 

методы изучения личности.  

Дополнительные методы: анкета, интервью.  

Сравнительно-генетический метод. Формирование и моделирование 

психических процессов как метод исследования. Сравнительно-

патологический метод.  

Применение математических методов и технических средств в 

психологическом исследовании. Измерения в психологии.  

 

Психология личности 

Многозначность понятия личности в современной психологии.  

Личность - интегратор всех психических явлений. Индивид, личность, 

субъект, индивидуальность. Основные подходы к проблеме соотношения 

биологического и социального в человеке. Генотип и фенотип. 

Психологическая структура личности. Основные теории личности. 

Механизмы психологической защиты личности: отрицание, вытеснение, 

проекция, идентификация, рационализация, замещение и изоляция 

(отчуждение). Личность как социальный феномен; ценностно-смысловая 

система личности. Самосознание личности. 

Развитие личности. Движущие силы развития личности. Социализация и 

индивидуализация. Интериоризация и экстериоризация в процессе 

индивидуального развития личности. 

 

Психологический анализ деятельности  

Общее понятие о деятельности. Психологическая структура 

деятельности. Предметность деятельности. Практическая деятельность как 

исходная и основная форма деятельности человека. Внешняя и внутренняя 
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деятельность. Ориентировочная и исполнительская деятельность, 

индивидуальная и совместная, творческая и нетворческая. Субъект и предмет 

деятельности. Потребности и мотивы. Мотивы и цели деятельности. 

Деятельность и психические процессы. 

Деятельность и активность. Порождение и функции психического 

отражения в деятельности.  

Действие как единица человеческой деятельности. Характеристика 

действий как процессов, направленных на достижение сознательных целей. 

Способы (операции), с помощью которых выполняются действия; их 

зависимость от условий и наличных средств достижения цели. 

Взаимопереходы составляющих деятельности. 

Целенаправленный характер действий. Регуляция деятельности на 

основе образа. Понятие об ориентировочной основе действия. Внутренние, 

умственные действия. Процессы целеобразования и смыслообразования. 

Относительная самостоятельность операций, их переносы из одних 

действий в другие. Умственные операции. 

Понятие о психомоторике. Двигательный состав действия.  

Двигательная задача и программа выполнения действия; наличие 

постоянной коррекции действия; роль афферентных систем и обратной 

сигнализации в регуляции сложных двигательных актов; уровни построения 

движений (Н.А. Бернштейн). Понятие об обратной афферентации и 

“акцепторе действия” (П.К. Анохин). 

Развитие психомоторики в онтогенезе. 

 

ПСИХИКА И СОЗНАНИЕ  

 

Зарождение и эволюция психики. Происхождение и развитие 

психики человека 

Поиск критериев психики в истории психологии. Субъективные и 

объективные критерии наличия психики. Понятие чувствительности как 

элементарной формы психики (гипотеза А.Н. Леонтьева). Понятие 

раздражимости как элементарной формы психики (гипотеза В.А. Вагнера).  

Стадии развития деятельности и психики. Врожденное и индивидуально-

изменчивое поведение. Понятие инстинкта, научения и интеллекта у 

животных. 

Рефлекторная теория поведения. Идея рефлекса Р. Декарта. 

Развитие рефлекторной теории в работах И.М. Сеченова, Ч. 

Шеррингтона, И.П. Павлова, П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна. 

Понятие о деятельности животных, её усложнении в ходе эволюции. 

Взаимоотношение строения и предметного содержания деятельности 

животных. Формы отражения у животных. Мотивация поведения животных. 

Понятие биологического смысла. Групповые формы поведения и процессы 

коммуникации у животных. 

Общественно-историческая природа психики человека. Переход к 
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историческому развитию человечества. Общественное производство как 

способ жизни человека. Биологические предпосылки перехода к труду. 

Характер трудовой деятельности: коллективность, орудийность, 

продуктивность (производство новых предметов). Происхождение и развитие 

языка в трудовой деятельности. Функции языка. Выделение общения как 

особой формы активности человека.  

Уровни отражения у человека. Происхождение и развитие сознания.  

 

Проблема сознания в психологии. Сознание и неосознаваемые 

психические процессы 

Сознание как высший уровень психического отражения и высший 

уровень саморегуляции. Активность и интенциональность. Свойства и 

функции сознания.  

Сознание и неосознаваемые психические процессы. Общая 

характеристика проблемы неосознаваемых психических процессов. 

Классификация неосознаваемых процессов. Концепция неосознаваемой 

установки Д.Н. Узнадзе. Исследования неосознаваемых процессов 

З.Фрейдом. Состояния сознания человека. Физиология сна. Соотношение 

осознаваемых и неосознаваемых процессов в регуляции деятельности. 

Проблема сознания в психологии и философии. Общественное и 

индивидуальное сознание. Условия возникновения сознания: коллективная 

трудовая деятельность и речь. Принцип единства сознания и деятельности. 

Конкретно-психологическая характеристика сознания. Структура 

сознательных образов: чувственная ткань, значение и личностный смысл. Их 

роль в построении сознательной картины мира (А.Н. Леонтьев). 

Формирование высших психических функций. Социальный, 

опосредованный, произвольный характер высших психических функций и их 

системное строение (Л.С. Выготский). Понятие интериоризации. Развитие 

сознания и субъекта деятельности (С.Л. Рубинштейн). Развитие сознания и 

личности человека (А.Н. Леонтьев). Развитие сознания в истории 

человечества и онтогенезе личности. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Ощущение и восприятие как первый уровень системы  

психических процессов 

Ощущения - фундаментальный процесс отражения и познания 

окружающей действительности. Роль ощущений в регуляции движений. 

Ощущения - источник психического развития. Сенсуализм и его 

разновидности в истории психологии. 

Основные свойства ощущений: модальность, интенсивность, 

пространственно-временная структура.  

Классификация ощущений. Основные виды (модальности) ощущений: 

зрительные, слуховые, тактильные, кинестетические, статико-динамические, 
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температурные, вкусовые, обонятельные, вибрационные, болевые, 

интероцептивные ощущения. Вундт о химических, механических и 

физических ощущениях. Экстероцептивные, интероцептивные, 

проприоцептивные ощущения (Ч. Шеррингтон). Механические, физические и 

химические виды ощущений. Протопатическая и эпикритическая 

чувствительность. 

Характеристика отдельных видов ощущений. 

Зрительные ощущения. Качества световых ощущений: светлота, 

контраст и цвет, насыщенность. Теории цветового зрения Юнга-Гельмгольца 

и Геринга. Световая чувствительность. Поле и угол зрения. Острота зрения. 

Световая и темновая адаптация.  

Слуховые ощущения. Строение и функции слухового анализатора. 

Качество слуховых ощущений: громкость, высота, тембр звука. Теории 

слуха. Речевой и музыкальный слух. Фонематический слух, его 

формирование.  

Особенности вибрационных ощущений. Вибрационные ощущения 

родственны слуховым. Компенсация слуха вибрационными ощущениями. 

Характеристика обонятельных, вкусовых и интероцептивных 

(органических) ощущений. Вкусовой анализатор, его видовая 

вариабельность. Понятие «вкусовой памяти». Виды вкусовых ощущений. 

Специфическая связь обонятельных и вкусовых ощущений. Классификация 

обонятельных ощущений Х. Хенинга. Обонятельный анализатор. Теории 

обоняния. Значение обонятельных ощущений в пищевом и сексуальном 

поведении животных и человека. Влияние обонятельных и вкусовых 

ощущений на эмоциональное состояние человека. Индивидуальные 

особенности и профессиональная деятельность (дегустаторы, парфюмеры). 

Кинестезические ощущения: особенности и возможность компенсации 

нарушенного зрения у слепых или слуха у глухих, а также речи при афазиях. 

Общая характеристика статико-динамических ощущений, ощущений 

ускорения и равновесия. Роль статико-динамических ощущений в регуляции 

рабочей позы, сложных спортивных движений, локомоций. 

Тактильные ощущения – пассивное осязание. Прикосновение, давление. 

Болевые и температурные ощущения. Кожа как орган чувств. Включенность 

тактильных ощущений в состав осязания. Роль осязания в процессах труда, 

общения и познания. Рука – важный орган осязания. Функции рук и пальцев. 

Пассивное и активное, мономануальное и бимануальное, непосредственное и 

инструментальное осязание. Осязание у слепых. 

Двойственная природа боли: ощущения и эмоции. Биологический смысл 

болевых ощущений. Температурные ощущения – реакция на разность 

температуры собственного тела и кожи и температуры среды.  

Анатомо-физиологические основы ощущений и психофизика сенсорных 

процессов. Анализаторы и рецепторы. Сенсорная организация человека, по 

Б.Г. Ананьеву, как система постоянных связей между анализаторами, 

сложившаяся в процессе филогенеза и истории. 
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Понятие о порогах ощущений. Абсолютный (нижний и верхний) 

сенсорный порог. Дифференциальный сенсорный порог. Закон Бугера-

Вебера-Фехнера. Закон Стивенса. Современные исследования по 

психофизике. 

Понятие о чувствительности и её динамике. Субсенсорные явления. 

Адаптация и сенсибилизация анализаторов. Роль деятельности в повышении 

чувствительности анализаторов. Ассоциации ощущений. Синестезия. 

Методы изучения ощущений. Методы определения абсолютных и 

разностных порогов ощущений. 

 Психологические особенности восприятия 

Восприятие – центральный процесс чувственного отражения. Общая 

характеристика двух основных подходов к изучению восприятия: объектно- 

и субъектно-ориентированный подходы. Вклад гештальтпсихологии, 

когнитивной психологии, школ Б.Г. Ананьева и А.Н. Леонтьева в 

психологию восприятия. Свойства восприятия: константность восприятия, 

предметность, целостность, категориальность и осмысленность. 

Апперцепция. 

Роль установок в восприятии. Экспериментальные исследования 

влияния установок личности на восприятие.  

Иллюзии восприятия пространства и времени в эмоциональных 

состояниях. Фи-феномен. Автокинетический эффект. 

Восприятие как перцептивная деятельность. Предметная деятельность 

как причина и следствие предметности восприятия. Индивидуальные 

особенности развития восприятия в процессе деятельности.  

Восприятие пространства, времени, движения. 

Восприятие пространства. Роль двигательного анализатора в процессе 

пространственной ориентировки. Функциональная асимметрия мозга как 

основной механизм отражения пространства (исследования школы Б.Г. 

Ананьева). Теории нативистов и генетистов.  

Восприятие величины и формы. Восприятие пространства: положения, 

размера и удаленности объектов. Восприятие направления, протяжённости 

свойств предметов, их формы, величины, объёма. Восприятие расстояния 

между предметами, их положения. Восприятие удалённости предметов от 

наблюдателя. Нарушения пространственного восприятия. 

Закон угла зрения, основные признаки удаленности. Восприятие 

глубины, механизмы стереозрения. Роль бинокулярного зрения в восприятии 

объемности. Роль аккомодации и конвергенции при восприятии удалённости. 

Восприятие времени. Восприятие временной длительности и временной 

последовательности. Понятие о темпе и ритме. Экспериментальные 

исследования восприятия времени. Восприятие событий. Восприятие 

причинности.  

Закон заполненного временного отрезка. Отклонение психологического 

времени воспоминания прошлого от объективного времени. Закон 

эмоционально детерминированной оценки времени. Индивидуальные 
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различия в восприятии времени. Исследование восприятия времени. 

Восприятие движения. Роль кинестезии и слуховых ощущений в 

восприятии ритма и движения.  

Процесс восприятия движения. Основные теории восприятия движения 

(В. Вундт, М. Вертгеймер). Исследования восприятия движения в рамках 

гештальтпсихологии.  

 

Внимание как сквозной психический процесс 

Определение понятия внимания. Многозначность определения 

внимания. Физиологические основы внимания.  

Основные свойства внимания и их экспериментальные исследования. 

Объем внимания. Концентрация, устойчивость, колебания внимания. 

Переключение и распределение внимания.  

Виды внимания. Непроизвольное, пассивное внимание. Факторы, 

обусловливающие непроизвольное внимание. Процессы предвнимания, 

установка на восприятие объекта. Эмоции и внимание.  

Произвольное, активное внимание. Особенности, условия возникновения 

и поддержания произвольного внимания. Психологические механизмы 

произвольного внимания. Воля и внимание.  

Послепроизвольное внимание. Условия его возникновения. Важность 

практического, педагогического значения послепроизвольного внимания. 

Теоретические и прикладные проблемы внимания. Теории внимания и 

их физиологических механизмов (Н.Н. Ланге, В.В. Вундт, И.П. Павлов, А.А. 

Ухтомский). Пропускная способность и избирательность внимания. 

Когнитивные модели избирательного внимания: модель с фильтрацией 

(Бродбент), модель делителя (Трейсман). 

Прикладные аспекты в изучении внимания. Внимание - важнейшее 

условие любой деятельности. Развитие внимания, возрастной фактор. 

Преодоление рассеянности и отвлекаемости. 

 

Память как ядро структуры психических процессов 

Память как запечатление, сохранение и воспроизведение прошлого 

опыта. Память как система взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего 

(С.Л. Рубинштейн). Круг явлений памяти. Образцы феноменальной памяти 

(А.Р. Лурия). Память и научение. Внимание и память. Память как условие, 

интегрирующее личность. Автобиографическая память.  

Виды памяти в зависимости от содержания запоминаемого материала и 

формы его воспроизведения (Ф. Бартлетт, П. Жане, П.П. Блонский). 

Эйдетическая память и персеверация. Образная память (зрительная, 

слуховая, на чужие действия). Образы-представления и образы-действия. 

Моторная память как условие двигательного научения (запоминание 

собственных действий). Эмоциональная память и ее аффективное 

содержание. Словесно-логическая память, ее связь с речью и мышлением. 

Индивидуально-психологические особенности памяти. 
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Непроизвольная и произвольная память. Непроизвольное запоминание 

осмысленного материала, экспериментальные методы исследования 

непроизвольного запоминания (П.И. Зинченко). Смысловые вехи и уровни 

понимания материала при его запоминании (А.А. Смирнов). Развитие 

памяти как высшей психической функции (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). 

Роль формирования навыков в жизненном опыте человека. Навыки и 

память. Законы научения.  

Основные факты и закономерности психологии памяти. Влияние 

характера материала (роль объема, степени односторонности, привычности 

и осмысленности материала) на запоминание.  

Роль установок, мотивации и эмоциональных реакций. Отношение 

субъекта к мнемической задаче. Влияние на память перерывов 

деятельности. Эффект Зейгарник. Влияние аффективных реакций на 

память.  

Значение организации материала субъектом. Ритмическая, 

конфигурационная и семантическая группировка. Перцептивная 

организация стимула: влияние способа заучивания на память, роль схем. 

Забывание и реминисценция. Изменение памяти во времени. Кривая 

забывания Эббингауза. Ретроактивное и проактивное торможение. 

Забывание намерений. Стихийное забывание и забывание как действие. 

Теории забывания. 

Психологические теории и модели памяти. Вклад ассоцианизма в 

психологию памяти. Вюрцбургская школа и смысловая концепция памяти и 

мышления, как системы детерминирующих тенденций и интенций (Н. Ах, О. 

Кюльпе, К. Штумпф). Гештальт-теория памяти. Психоаналитическая теория 

памяти. Механизмы забывания и вытеснения по З. Фрейду. Культурно-

историческая теория памяти как механизма передачи опыта (Л.С. 

Выготский). Память как механизм трансформации бытия в сознании и опыте 

(С.Л. Рубинштейн). Деятельностный подход к памяти как системе 

мнемических действий, умений и навыков (А.Н. Леонтьев). Информационно-

кибернетическая теория памяти (Л.М. Веккер). 

Первые экспериментальные исследования памяти (Г. Эббингауз, В. 

Вундт). Значение памяти в процессе познания. Модели памяти: Во, Линдсея 

и Норманна, Аткинсона и Шифрина, уровень воспроизведения (УВ), уровни 

обработки (УО): Крэйк, эффект соотнесения с собой (ЭСС), эпизодическая и 

семантическая память: Тульвинг, коннекционистская (PDP) модель памяти: 

Румельхарт и Мак-Клелланд. 

Память как мнемическая деятельность. Память как совокупность 

процессов приема, трансформации и хранения информации. Сенсорный 

регистр. Понятие иконической и эхоической памяти. Кратковременная 

память. Магическое число 7+2 (Дж. Миллер). Возможности увеличения 

объема кратковременной памяти посредством структурирования материала. 

Сознание и кратковременная память. Долговременная память. Уровневая 



166 

 

организация процессов памяти. 

Использование средств как специфический принцип организации 

человеческой памяти. Представление П. Жане о запоминании как 

своеобразном действии, изобретенном людьми в ходе исторического 

развития. Роль внутренних схем в концепции Ф. Бартлетта. Понятие 

мнемоники. Память и речь. Память и деятельность. Включённость памяти в 

решение жизненных задач личности, её обусловленность строением и 

динамикой мотивационной сферы. 

 

Мышление как высший уровень переработки информации 

Понятие о мышлении. Отличие мышления oт непосредственно-

чувственного познания. Мышление и предметно-практическая деятельность. 

Роль мышления в познании и преобразовании мира.  

История и современные представления о психологии мышления. 

Основные закономерности, выявленные в Вюрцбургской школе. 

Представления о мышлении в гештальтпсихологии. Психоаналитический 

подход к психологии мышления. Бихевиоризм о мышлении. Мышление как 

информационный процесс в когнитивной психологии. Основные 

направления исследования мышления в современной психологии. 

Эмпирические характеристики допонятийного и понятийного уровней 

мыслительных процессов. Непрерывное взаимодействие образного и 

логического в структуре мыслительного процесса – специфическое свойство 

мышления. Процессы смыслообразования и феномен понимания. 

Методы исследования мышления. Анализ продуктов творчества. 

Возможности клинических методов изучения мышления. Формирующий 

эксперимент и исследование природы умственных действий.  

Виды мышления. Наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. Образное мышление и воображение. Особенности 

теоретического и эмпирического мышления. Практический и теоретический 

интеллект. Логическое и интуитивное мышление. Произвольное и 

непроизвольное мышление. Аутистическое, эгоцентрическое и 

реалистическое мышление. Творческое и нетворческое мышление.  

Специфика мотивации мыслительной деятельности. Принцип единства 

аффекта и интеллекта. Мышление и установка. Эмоциональная регуляция 

мыслительной деятельности (О.К. Тихомиров). Противоречивость функций 

эмоций в мышлении. 

Мышление как решение задач. Соотношение вербализованных и 

невербализованных компонентов поиска решения задачи. Понятие об 

операциональном смысле (О.К. Тихомиров). Целеобразование в 

мыслительной деятельности.  

Мышление, совместная деятельность, общение. Диалогическое 

мышление. Совместная мыслительная деятельность. Мышление в структуре 

межличностного познания.  

Прикладные проблемы психологии мышления. Мышление и обучение. 
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Патология мышления. Индивидуальные особенности и типы мышления. 

Проблема искусственного интеллекта. 

Системная организация мышления и речи.  

Проблемы единства мышления и речи. Гипотеза лингвистической 

относительности, ее психологические аспекты. Генетические корни 

мышления и речи. Вербальное мышление как проявление единства 

мышления и речи. Аргументы и факты, подтверждающие несовпадение 

мышления и речи, наличие развивающихся отношений между ними.  

Проблемы диалогичности мышления и сознания (М.М. Бахтин). 

Диалогическое мышление как результат интериоризации совместной 

мыслительной деятельности (С.М. Джакупов). Феномены псевдосовместной 

и псевдоиндивидуальной мыслительной деятельности.  

 

Психологические проблемы речевой деятельности 

Психологический анализ речи. Специфика изучения речи в психологии. 

4 вида речевых процессов: говорение, слушание, чтение, письмо. Основные 

проблемы и методы психолингвистики, понятие речевой деятельности и 

речевого действия. 

Виды и функции речи. Устная, письменная, внутренняя речь. 

Монологическая и диалогическая речь. Функции речи: коммуникативная, 

экспрессивная, сигнификативная, интеллектуальная. 

Теории порождения речи на грамматическом уровне. Стохастическая 

модель и ее модификация Ч. Осгудом. Трансформационная модель Н. 

Хомского. 

Теории восприятия речи: акустическая, моторная, анализ через синтез. 

 

Представление и воображение как вторичные образы 

Представление и воображение как образы прошлого или возможного 

будущего. Эмпирические характеристики представлений: обобщенность, 

бледность, фрагментарность, панорамность. Чувственно-предметный 

характер представлений. Зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные 

представления и другие модальности. Последовательные образы. 

Эйдетические образы и сновидения. 

Теоретические и схематические представления. Отражение пространства 

и времени в представлениях. Участие представлений в узнавании. Сенсорные 

и перцептивные эталоны. Роль представления в решении мыслительных 

задач. Представления в динамике внутренней жизни личности. 

Воспоминания, мечты и грезы. 

Понятие о воображении. Виды и функции воображения. Механизмы 

построения новых образов. Методы исследования представлений и 

воображения. 

Психология творческой деятельности. Воображение как процесс 

построения образа в проблемной ситуации. Роль воображения в создании 
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программы поведения в проблемной ситуации, в процессе принятия решения 

в трудовой деятельности, жизненного решения на жизненном пути. 

Творчество как результат синтеза воображения и мышления. Виды 

творческой деятельности и их особенности. Продуктивное и латеральное 

мышление. Особенности творческого мышления. Побочный продукт 

деятельности как основа креативности (Я.А. Пономарев). Диалогическая 

структура творчества. Креативность как результат псевдоиндивидуальной 

мыслительной деятельности (С.М. Джакупов).  

 

ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ  

 

Психология эмоций и мотивации 

Общая характеристика эмоций. Биологическая целесообразность 

эмоций. Предметность эмоций. Эмоции как внутренние регуляторы 

деятельности. Функции эмоций. Виды эмоциональных состояний личности. 

Классификация эмоцинальных явлений по А.Н. Леотьеву: аффекты, 

собственно эмоции и чувства. Стресс. Настроение. 

Теории эмоций. Учение об аффектах Б. Спинозы. Трехмерная концепция 

чувств В. Вундта. Биологичекая теория П.К. Анохина. Концепция 

выазительных движений Ч. Дарвина. Физиологическая теория эмоций 

Джемса-Ланге. Информационная теория эмоций П.В. Симонова. 

Двухкомпонентная теория С. Шехтера.  

Психология воли. Понятие воли, волевого действия и волевой регуляции. 

Соотношение волевой и произвольной регуляции. Различные подходы к 

исследованию воли. Функции воли в различных подходах. 

Экспериментальные и эмпирические исследования волевой регуляции. 

Психологические механизмы волевой регуляции. Волевое усилие как 

механизм волевой регуляции. Развитие волевой регуляции в онтогенезе. 

Диагностика уровня развития волевых качеств человека. Воспитание и 

самовоспитание воли. 

Психология мотивации. Понятия «мотив» и «мотивация». Потребность 

как универсальное свойство живых систем и как основа процесса мотивации. 

Иерархическая организация мотивационной сферы. Соотношение 

биологического и социального уровней мотивации.  

Онтогенетическое и ситуативное развитие мотивации. Основные 

подходы к изучучению мотивации. Интенсивность мотивации и 

эффективность деятельности. Закон Йеркса-Додсона о наличии оптимума 

мотивации. 

 

Личность как система психологических свойств человека. 

Психология способностей, темперамент и характер 

Определение способностей и задатков. Задатки как биофизиологические 

основы способностей. Проблема психологического определения 

способностей. Роль различных видов деятельности в процессе формирования 
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и развития способностей. Псевдосовместная деятельность как условие 

преобразования задатков в способности. Псевдоиндивидуальная 

практическая деятельность как условие развития способностей (С.М. 

Джакупов). Одаренность – результат системного проявления способностей. 

Соотношение понятий: способности, одаренность, талант, гениальность. 

Теории способностей. Отличительные особенности одаренных детей.  

Темперамент и характер. Общее понятие о темпераменте. 

Конституционные типологии темперамента Э. Кречмера и У. Шелдона. 

Учение о темпераментах И.П. Павлова: типы нервных систем и свойства 

нервных процессов. Психологическая характеристика типов темперамента, 

свойства темпераментов. Темперамент и деятельность. Особенности работы 

психолога и педагога с носителями соответствующих темпераментов. 

Понятие о характере. Характер и направленность личности. Стереотипное 

поведение и черты характера. Характер и темперамент; характер и воля. 

Характер и внешность - идеография. Теории акцентуаций характера и 

психопатологий (К.Леонгард, А.Е. Личко, П.Б. Ганнушкин). Модели 

типологий характеров (Э.Фромм, А. Лоуэн). Типологические модели 

индивидуальных характеров К.Юнга. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предмет, отрасли и задачи психологии. 

2. Основные этапы развития психологической науки. 

3. Понятие методологии. Классификация методов психологии. 

4. Психологическая структура личности. 

5. Структура и виды деятельности. 

6. Стадии развития психики. Роль труда в развитии психики 

человека.  

7. Сознание и неосознаваемые психические процессы. 

8. Понятие об ощущениях. Виды, свойства и закономерности 

ощущений. 

9. Восприятие: его виды, свойства и особенности. 

10. Понятие, виды, свойства и функции внимания. 

11. Виды, процессы и основные закономерности памяти. 

12. Понятие о мышлении. Виды и теории мышления. 

13. Психологический анализ речевой деятельности. 

14. Представление и воображение как образы прошлого или 

возможного будущего. 

15. Темперамент и характер: типологии и теории. Способности. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
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1. Доклад-презентация на тему: «Теоретическая, прикладная и 

практическая психология» или «Сенсорная организация человека». 

2. Составление ассоциограммы по отраслям психологии. 

3. В виде таблицы представить поэтапно все основные психологические 

школы и суть их концепций в истории психологической науки. 

4. Проект – составление справочника «Психологическая наука Казахстана: 

люди, события, факты». 

5. Конспектирование первоисточников (например, книги: Леонтьев А.Н. 

Проблемы развития психики. – М., 1981. – 584с.; Леонтьев А.Н. 

Деятельность. Сознание. Личность. – М., 2005.; Ананьев Б.Г. Человек 

как предмет познания. - СПб.: Питер. 2001. - 288 с.; Ганзен В.А. 

Системные описания в психологии. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1984.) 

6. Рефераты по актуальным проблемам современной психологии 

(например: Развитие личности. Социализация и индивидуализация; 

Структура творческой одаренности; Виды творческой деятельности и 

их особенности). 

7. Составление глоссария с детальным описанием всех понятий по курсу 

«Общая психология». 

8. Составление кроссворда на любую тему по данному курсу. 

9. Проект - перевод с англ. языка, адаптация и апробация эмпирических 

методик исследования.  

10. Просмотр и психологический анализ художественного фильма 

(примеры фильмов на выбор: «Помни», «Транс», «Король говорит», 

«Вечное сияние чистого разума» и др.). 

11. Эссе на тему: «Особенности моих познавательных процессов» или 

«Особенности моего характера». 

12. Творческая самопрезентация(стихотворение, песня, фото, танец, 

пантомима, шарж, рисунок, пародия и т.п.). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Отрасли психологии: фундаментальные и прикладные. 

Психоконсультирование, психотерапия, психокоррекция. 

2. Казахстанская психология: от истоков до современности. 

3. Основные школы, направления, принципы и категории 

современной психологии. 

4. Интериоризация и экстериоризация в процессе индивидуального 

развития личности. 

5. Потребности и мотивы.  

6. Субъективные и объективные критерии наличия психики. 

7. Исследования неосознаваемых процессов З.Фрейдом. Физиология 

сна. 
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8. Закономерности ощущений: адаптация, сенсибилизация, 

синестезия. Сенсорная депривация.  

9. Возрастная динамика восприятия. Иллюзии восприятия. 

10. Роль внимания в системе познавательных процессов. Теории 

внимания (Н.Н. Ланге, В.В. Вундт, И.П. Павлов, А.А. Ухтомский). 

11. Понятие мнемоники. Характеристика мнемонических приемов.  

12. Понятийное мышление как высшая стадия развития мышления и 

высший уровень его организации.  

13. Виды, функции и теории речи. 

14. Механизмы построения новых образов. 

15. Теории акцентуаций характера и психопатологий (К. Леонгард, 

А.Е.Личко, П.Б. Ганнушкин). 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Основная: 

1. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Общая психология: Учебник. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 524 c. 

2. Иванников В.А. Общая психология: Учебник для академического 

бакалавриата. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 480 c. 

3. Макарова И.В. Общая психология: Учебное пособие для СПО. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 182 c. 

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2009. 

- 720 с. 

5. Маклаков А. Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб., 

2008. -583с. 

6. Джакупов С.М. Общая психология: введение. Учебное пособие. 

Алматы: «Қазақ университеті», 2014. - 162 с. 

7. Козубовский В.М. Общая психология: познавательные процессы: 

учебное пособие. - 3-е изд. - Минск: Амал-фея, 2008. - 368 с. 

 

Дополнительная: 

1. Бердибаева С.К. Тұлға психологиясы. Учебное пособие. - Алматы: 

«Қазақ университеті», 2016. -153 с. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. М.: 

АСТ, Астрель, 2008. - 196 с. 

3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Смысл, 

Академия, 2005. -352с.  

4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - СПб.: Питер, 2001. - 

288с.  

5. Ждан А.Н. История психологии. От античности до наших дней. - М., 

2004. - 576 с. 
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6. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических 

процессов. - Онлайн Библиотека http://www.koob.ru или 

http://socd.univ.kiev.ua/LIB/PUB/V/VEKKER/vekker.pdf  

7. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. - Психология 

чувственного познания. - М.: Наука, 2001. – 277 с. 

8. Жарикбаев К.Б. Психологическая наука Казахстана в ХХ веке: 

учебник для студентов высших учебных заведений. - Алматы: Эверо, 

2006. - 429 с.  

9. Ким A.M. Современная психология понимания. - Алматы: «Қазақ 

университеті», 2012. -320 с. 

10. Логинова Н.А. Психобиографические методы исследования и 

коррекции личности. - Алматы: «Қазақ университеті», 2001. -172с. 

11. Henry Gleitman, James Gross, Daniel Reisberg. Psychology. - Norton, 2011. 

- 8th ed. 

12. Feldman R.S. Understanding Psychology.10th edition. McGraw Hill, 2011. 

13. Charles Stangor. Introduction to psychology. Saylor.org Saylor URL: 

http://www.saylor.org/books/ 

14. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. – СПб.: Питер, 2006. – 589 с. 

15. Познавательные психические процессы: Хрестоматия /Сост. А.Г. 

Маклаков. - СПб.: Питер, 2002. - 620 с. 

16. Психология ощущений и восприятия. Хрестоматия по психологии /Под 

ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. Михалевской. - М., 

2002. - 610с. 

17. Психология памяти /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. - М.: 

АСТ: Астрель, 2008. – 656 с. – (Хрестоматия по психологии).  

18. Психология внимания / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. - 

М.: ЧеРо, 2001. – 858 с.- (Серия: Хрестоматия по психологии). 

19. Психология мышления /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и др. - М.: АСТ: 

Астрель, 2008. – 672 с. – (Хрестоматия по психологии).  

20. Тихомиров О.К. Психология мышления. - М.: «Академия», 2002. – 288 

с. 

21. Пономарев Я.А. Психология творческого мышления. - M.: Perse, 2006. - 

687с.  

22. Величковский Б. Когнитивная наука. Основы психологии познания. - 

М., 2006. - 448с. 

23. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов-на-Дону, 2002. – 672 с. 

24. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – СПб., 2010. 

25. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии 

/Под ред. Крылова А.А., Маничева С.А. – 2003.  

26. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М., 2004. - 276с. 

 

http://saylor.org/
http://www.saylor.org/books/
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PR 1205 – ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 
Ахтаева Н.С. – доктор  психологических  наук, профессор  

Кабакова М.П. – кандидат психологических наук, и.о. профессора  

 

Рецензенты: 
Сангилбаев О.С. – доктор психологических наук, профессор 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

Дуйсенбеков Д.Д. – доктор психологических наук, профессор кафедры 

общей и прикладной психологии Казахский национальный университет 

имени аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

С учетом поставленной политической цели – достижения 

Казахстаном статуса конкурентоспособного государства, перед 

психологической наукой ставится особая задача по формированию и 

развитию конкурентоспособной личности.  

Курс «Психология развития» является одним из обязательных и 

фундаментальных в процессе профессиональной подготовки психологов-

практиков, предполагающий усвоение знаний и формирование умений и 

навыков работы с людьми разной возрастной категории, этнической 

принадлежности, социальной группы. Усвоение содержания курса  

«Психология развития» дает возможность студентам применять полученные 

компетенции в различных сферах жизнедеятельности: общественно-

политической, социальной, профессионально-деловой, личной и семейной. 

Психология развития  направлена на изучение возрастных 

закономерностей развития психики в онтогенезе и связана со смежными 

отраслями знания: общей, педагогической, социальной психологией, 

педагогикой и др. В ней представлены современные научные данные об 

источниках и движущих силах психического развития возраста. Большое 

внимание уделяется наиболее разработанным проблемам закономерностей 

развития психики в онтогенезе – от рождения до юношеского возраста. 

Также представлены и наименее исследованные проблемы психологии 

жизненных циклов взрослого человека и геронтопсихологии.  
Наиболее актуальными и приоритетными направлениями прикладных исследований  психологии 

развития являются проблема основных факторов развития детей и подростков, личностные особенности 

общения и взаимодействия; психологические аспекты социализации личности в условиях поликультурной 

среды Республики Казахстан; социально-психологические проблемы образования, науки,  семьи и др. 
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Пререквизиты курса: «Общая психология»; «Сравнительная 

психология»; «Социология»; «Философия»; «История».  

Постреквизиты: «Педагогическая психология»; «Методика 

преподавания психологии»», «Психология управления», «Практическая 

психология». 

Основные компетенции: 

При освоении курса «Психология развития» бакалавр 

должен знать: 

 историю и теории психического развития; 

 знание современных проблем дисциплины «Психология развития»; 

 адекватно применять полученные знания на практике; 

 составлять программы работы с личностью на разных этапах ее 

развития. 

должен уметь: 

 способность воспроизводить концептуально психологическое 

знание как систему когнитивных конструкций; 

 способность соотносить процессы развития психики и сознания с 

эволюционным и цивилизационным  процессом, с культурно-исторической, 

политической ситуацией в Казахстане. 

должен овладеть: 

- навыками анализа и синтеза; 

- способностью к организации и планированию; 

- навыками работы в команде. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

 Введение в психологию развития. 

1. Исторический анализ понятия «детство». 

2. Предмет, задачи и методы  психологии развития 

 Стратегии психологии развития 

3. Теории психического развития 

4. Закономерности психического развития 

  Стадии развития 

5. Психология младенчества (от рождения до года)  

6. Физическое и психическое развитие ребенка в раннем детстве. 

7. Психическое развитие в дошкольном возрасте. 

8. Психология игровой деятельности. 

9. Развитие ребенка в младшем школьном возрасте 

10. Психологические особенности подросткового возраста 

11. Психология ранней юности 

12. Психологические особенности ранней взрослости (от 20-до 40 лет) 

13. Психологические особенности средней взрослости (от 40-до 60 лет). 
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14. Психологические особенности поздней взрослости (от 60 - до 75лет) 

15. Геронтопсихология  и ее задачи 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель курса: развить понимание студентами важнейших особенностей 

психологии ребенка на различных возрастных этапах, своеобразия 

деятельности, поведения и психических состояний формирующейся 

личности, путей учета этих закономерностей в процессе работы с детьми.  

Задачи курса: 

- рассмотреть основные тенденции становления психологии 

человека; 

- сформировать у студентов представление о формирующейся 

личности как о высшей ценности; 

-  принять идею уникальности и неповторимости психического 

склада каждого, исключающее прямое вмешательство в психику в обход ее 

собственной активности в целях ее изменения. 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ РАЗВИТИЯ. 

Исторический анализ понятия «детство» 

Детство как период парадоксов и противоречий. Проблема истории 

детства. Филипп Ариес о трех тенденциях в эволюции детской одежды. 

Дифференциация возрастов человеческой жизни. Принципы исторического 

изучения детства. Специфика психического развития ребенка. 

Предмет, задачи и методы  психологии развития 

Теоретические и практические задачи современной психологии 

развития. История психологии развития. Связь психологии развития с 

другими отраслями знания. Проблемы современной психологии развития. 

Методы психологии развития и их характеристика (наблюдение, 

эксперимент, диагностические методики, близнецовый метод, лонгитюдный 

метод, метод поперечных срезов). Основные категории  психологии развития 

(возраст, структура возраста, периодизация, развитие и др.). Разделы  

психологии развития. 

СТРАТЕГИИ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

Теории психического  развития 

Биогенетическое и социогенетическое направления в развитии детской 

психологии, теория конвергенции. Психоаналитические теории детского 

развития. Классический психоанализ Зигмунда Фрейда. Развитие 

классического психоанализа в работах Анны Фрейд. Эпигенетическая теория 

развития личности Эрика Эриксона. Учение Жана Пиаже об 

интеллектуальном развитии ребенка. Теория развития высших психических 

функций Л.С. Выготского. 



176 

 

Закономерности психического развития 

Понятие о развитии. Источники и движущие силы психического 

развития. Природные предпосылки развития. Ведущая роль обучения и 

воспитания в психическом развитии. Понятия социальной ситуации развития, 

ведущей деятельности и сензитивного периода.  

Возрастная периодизация. Сравнительный анализ периодизаций 

различных авторов. Понятие о периодизации возраста, различные подходы и 

критерии периодизации (Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович и др.) 

Отсутствие точных возрастных границ в психическом развитии, 

несовпадение паспортного и психологического возраста. Факторы, 

опережающие и задерживающие психическое развитие. 

 

СТАДИИ РАЗВИТИЯ 

Психология младенчества (от рождения до года) 

Кризис новорожденности. Врожденные рефлексы. Образование 

условных рефлексов. Развитие рецепторов, движений, эмоций. Значение 

общения с ребенком, разнообразных впечатлений для формирования 

познавательных процессов. Характер взаимоотношений со средой, значение 

активности и собственной деятельности ребенка по освоению окружающего. 

Физическое и психическое развитие ребенка в младенческом возрасте. 

Физическое и психическое развитие ребенка в раннем детстве. 

Характеристика раннего детского возраста. Психологические 

особенности развития ребенка в дошкольном возрасте. Ведущий вид 

деятельности раннего возраста. Понятие «кризиса трех лет». Основные 

достижения развития детей в раннем детстве. Развитие предметных 

действий. Наглядно-действенное мышление. Автономная детская речь. 

Психическое развитие в дошкольном возрасте. 

Основные факторы развития детей дошкольного возраста. Основные 

линии и факторы развития детей в дошкольном возрасте. Ведущий вид 

деятельности. Социальная ситуация развития.  

Особенности познавательных процессов детей дошкольного возраста. 

Формирование чувств. Включение ребенка в новую деятельность (гигиена, 

быт, элементы учения и труда). Психологическая готовность к обучению 

ребенка в школе. Анатомо-физиологические особенности детей к концу 

дошкольного возраста. Отличия шестилетнего от семилетнего ребенка. 

Психологические и поведенческие особенности, определяющие готовность 

дошкольника к обучению в школе. 

Психология игровой деятельности. 

Роль игры в развитии ребенка. Теории игр (В. Штерн, А. Адлер, Д. Б. 

Эльконин). Отличие игры от других видов деятельности. Качественные 

изменения в психике ребенка в игровой деятельности: основы социализации, 

развитие коллективных взаимоотношений, познавательных процессов. 
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Развитие ребенка в младшем школьном возрасте 

Характеристика младшего школьного возраста. Физическое и анатомо-

физиологическое развитие детей в младшем школьном  возрасте. Появление 

познавательных интересов и раннее проявление способностей. 

Формирование характера, развитие потребностно-мотивационной и 

эмоционально-волевой сферы. Выход в новую сферу общения. 

Познавательная деятельность младшего школьника. Особенности 

психических процессов (внимание, память, представление, мышление, 

воображение и т.д.). Учебная деятельность младшего школьника. 

Психологическая перестройка, происходящая в сознании и поведении детей с 

началом школьного обучения. Изменение системы интересов. Учебно-

познавательные мотивы. Формирование положительного отношения к 

учению и школе. Становление межличностных отношений в классном 

коллективе. Специфика и проблемы общения в младшем школьном возрасте. 

Игра как средство общения. Взаимоотношения в системе «учитель – 

учащиеся – родители». Общение в процессе внеучебной деятельности. 

Развитие личности в младшем школьном возрасте. Анатомо-

физиологическое развитие младшего школьника. Психическое развитие 

младшего школьника. Нравственное развитие младшего школьника. 

Психологические особенности подросткового возраста 

Анатомо-физиологическая перестройка организма в подростковом 

возрасте. Начало полового созревания и социально-психологические 

проблемы полового воспитания. Понятие «чувство взрослости».Развитие 

познавательных процессов и интересов у подростка. Особенности развития 

восприятия, воображения, внимания в данный возрастной период. 

Перестройка памяти, основные отличия памяти подростка от младшего 

школьного возраста. Изменения связи памяти с другими психическими 

процессами. Взаимосвязь памяти  и мышления. Особенности развития речи. 

Учебная деятельность подростка. Формирование положительного отношения 

к учебе. Влияние учения на развитие способностей и формирования 

ответственного отношения к учебному труду. 

Развитие личности в подростковом возрасте. Центральное 

новообразование личности при переходе в подростковый возраст. 

Направления развития взрослости. Трудности взаимопонимания между 

взрослыми и детьми. Общение со сверстниками, формирование различных 

групп и объединений в подростковом возрасте. Развитие Я-Концепции. 

Психология ранней юности 

Общая социально-психологическая характеристика старшего 

школьного возраста (ранняя юность). Формирование жизненных планов и 

профессиональных интересов. Выбор целей жизни. Избирательное 

отношение к школьным предметам. Взаимоотношения с родителями и 

учителями. Интимно-личностное общение. Совершенствование психических 

процессов. Формирование повышенных требований к интеллекту. Главные 

направления развития сознания в юношеском возрасте. Смена ведущих видов 



178 

 

деятельности. Развитие самосознания, самоконтроля, самоуправления. 

Особенности развития мышления, речи, воображения. Развитие высших 

психических функций в переходной период (Л.С. Выготский). Пути развития 

научного мировоззрения (Д.Б. Эльконин). Становление и развитие личности 

в юношеском возрасте. Формирование мировоззрения. Моральное 

самоопределение. Подготовка к реализации профессиональных намерений. 

Первые самостоятельные шаги. Жизненное самоопределение в юности. 

Ведущий вид деятельности. Юношеский максимализм. Независимость 

суждений. Развитие важнейших социально-значимых качеств в юности. 

Психологические особенности ранней взрослости (от 20- до 40 лет) 

Когнитивные особенности. Особенности развития познавательных 

процессов в период ранней взрослости (ощущения, восприятия, памяти, 

мышления, речи, внимания). Особенности студенческого возраста. 

Аффективная и мотивационная сферы. Система ценностей на пороге 30—

летия. Особенности Я-Концепции. Профессиональная Я-Концепция и 

самооценка. Поведенческие особенности. Досуговая деятельность. 

Психологические особенности средней взрослости (от 40-до 60 лет). 

Особенности психических познавательных процессов в период средней 

взрослости. Кризис середины жизни. Аффективная и мотивационная сферы. 

Мотивация семейной жизни. Особенности Я-Концепции в возрасте средней 

взрослости  и самосознания. Поведенческие особенности. Досуг в период 

средней взрослости. 

Психологические особенности поздней взрослости (от 60 - до 75лет) 

Когнитивные особенности. Развитие ощущения и восприятия. 

Изменение слуховой чувствительности. Нарушение зрения. Изменения 

памяти. Развитие мышления. Мудрость. Причины снижения 

интеллектуальных функций. Аффективная и мотивационная сферы. 

Особенности Я-Концепции. Поведенческие особенности. Материальное 

благосостояние. Утрата близких и одиночество. Сужение жизненного 

пространства. 

Геронтопсихология и ее задачи. 

Физиологические и психологические особенности старости. 

Функциональные возможности старости. Изменения в интеллектуальной и 

эмоциональных сферах. Проблемы создания условий для активной, 

полноценной жизни в пожилом и преклонном возрасте. Проблема 

осмысления жизни в старости. Старость как пора творческой активности. 

Психологические особенности долголетия. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предмет и проблемы современной  психологии развития.  

2. Основные теории развития 

3. Закономерности психического развития личности. 

4. Психология  младенчества  (от рождения до года) 
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5. Особенности психического развития в раннем и дошкольном возрасте. 

6. Психология игры 

7. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе. 

8. Развитие ребенка в младшем школьном возрасте. 

9. Психологические особенности подросткового возраста. 

10. Психология ранней юности. 

11.  Психологические особенности ранней взрослости  (от 20-до 40 лет)  

12.  Средняя взрослость (от 40-до 60 лет) 

13.  Поздняя взрослость (от 60 до 75 лет) 

14. Предмет и задачи геронтопсихологии. 

15. Психологическая подготовка к  старости. Особенности Я-Концепции. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Анализ теоретических положений. Форма контроля: наличие 

сводной таблицы 

2. Сводная таблица характеристики возрастных этапов. Форма 

контроля: наличие таблицы (либо в виде презентации).  

3. История психологии развития. Форма контроля: реферат.   

4. Основные проблемы современной возрастной психологии. Форма 

контроля: реферат. 

5. Проектно-ориентированное занятий: 

Индивидуальный проект: Разработать тренинг личностного развития 

для дошкольников с использованием сказочных персонажей. 

6. Дискуссия на тему: «Влияние на психику ребенка естественного и 

искусственного кормления» Практические рекомендации для будущих 

матерей. 

7. Проектно-ориентированное занятие. Разработать индивидуальный 

проект: «Пути и способы борьбы с различными видами домашнего насилия 

подростков в семье и школе». (По выбору студентов). 

8. «Игра и ее значение для человека». Практическое задание: «Карта 

наблюдения за младенцем». 

9.  Разработать индивидуальный проект: «Психологическая готовность 

к школе (социально-личностная, мотивационная, интеллектуальная, волевая 

готовности».(По выбору студента). 

10. Практико-ориентированное занятие. Групповой проект: 

«Практические рекомендации по оказанию психологической помощи 

пожилым людям». 

11. Эссе «Итоги возраста» (По выбору студента) 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Базовые определения развития. 

2. Понятие факторов психического развития. 

3. Структура психологического возраста. 

4. Диагностика возрастного развития. 

5. Я-Концепция у младенцев. 

6. Синдром «госпитализма» 

7. Амнезия детства. 

8. Особенности Я-концепции в период раннего детства. 

9. Детская агрессия. 

10. Подростковая агрессия. 

11. Особенности Я-концепции в период ранней юности. 

12. Кризис середины жизни. 

13. Стресс в жизни человека в период средней взрослости. 

14. Причины снижения интеллектуальных функций. 

15. Взаимодействие  человека с физическим миром в  период старости. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров /Л.Ф. 

Обухова. – М.: Издательство  Юрайт, 2016. – 460 с. – Серия: Бакалавр. 

Базовый курс. 

2. Джакупов С.М. Общая психология: введение. Учебное пособие. 

Алматы: «Қазақ университеті», 2014. - 162 б.  

3. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, 2013. 

4. Жарықбаев Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 

2009.- 187. 

5. Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы: Оқулық. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2014 - 285 б. 

6. Тоқсанбаева Н.Қ. Қарым-қатынас бірлескен іс-әрекетті жүйелендіру 

факторы ретінде: монография. -Алматы: Қазақ университеті, 2016-326б. 

7. Ахтаева Н.С., Әбдіғапбарова А.І., Бекбаева  З.Н. Әлеуметтік 

психология. Оқу құралы. -  Алматы, 2010. 

8. Хилько  М.Е. – Серия : Хочу все сдать / Возрастная психология: 

краткий курс  лекций  / М.Е.  Хилько,  М.С. Ткачева.  –2-е изд., перераб. и 

доп. -  М.: Издательство  Юрайт, 2014. – 200 с.! 

9.  Психология развития, возрастная психология для студентов /С.И. 

Самыгин и др. / под общей редакцией Л.И. Щербаковой. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. – 220 с. 

10. Краснова О.В., Галасюк И.Н., Шинина, Т.В. Психология личности 

пожилых людей и лиц с ограничениями здоровья: Учебное пособие для 
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слушателей профессиональной переподготовки по специальности 

«Психологическая деятельность в учреждениях социальной сферы» / Под 

ред. О.В. Красновой. – СПб.: КАРО, 2011. – 320 с.  

 

Дополнительная: 

1. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. - М., 2001. – 

460с 

2. Абрамова Г.С. Возрастная психология. -М.: Академический Проект, 

2001.-704 с.http: //medbookaide.ru/books/fold1002/book1300/p1.php 

3. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: 

Учеб.пособие для студ. высш.учеб.заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002 – 2002. – 288 с. 

4. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. – СПб.: 

Питер, 2001.- 224 с. 
5. Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы: оқу құралы.-Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 

354 б. 

6. Калымбетова Э.К. Әлеуметтік психология. Оқу құралы.   Алматы, 2010. 

7.  Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб. Пособие 

для студентов высш.учеб. заведений  /Сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, 

В.В. Зацепин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 

368 с. 

8. Казанская К.О. Детская и возрастная психология: Конспект лекций. – М.: 

«А-Приор», 2010. – 160 с. 

9. Психологический  атлас  человека. Под  редакцией  А.А. Реан. – Питер, 

2010. – 651 с. 

10. Психология развития. 7 –изд. /Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2003. – 992 с.: 

ил. – (Серия «Мастера психологии»). 

 

 

http://medbookaide.ru/books/fold1002/book1300/p1.php
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DP 2206 – ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор: 

Мун Мария Владимировна – кандидат психологических наук, доцент  

 

Рецензенты: 

Камзанова А.Т. – PhD, и.о. доцента кафедры общей и прикладной 

психологии  Казахского национального университета имени аль-

Фараби 

Касымжанова А.А. – кандидат психологических наук, доцент, зав. 

кафедрой Психологии Университета Туран 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Дифференциальная психология» относится к числу основных, 

базовых отраслей психологической науки. Предметом дифференциальной 

психологии являются психологические различия как между индивидами, так 

и между группами людей, причины и последствия этих различий. Под 

индивидуальными различиями понимают особенности протекания 

психических процессов, возникновения и динамики психических состояний, 

эмоциональных процессов, а также такие общие феномены как темперамент, 

характер, способности субъекта.  

Фактический материал и теоретические выводы, полученные в русле 

дифференциальной психологии, имеют важное значение для решения многих 

практических задач (отбор и обучение персонала, диагностика и прогностика 

развития отдельных свойств, склонностей, способностей индивидов и др.). 

Следовательно, освоение таких курсов как «Основы психологического 

консультирования», «Групповая и индивидуальная психотерапия», 

«Организационная психология», «Юридическая психология», «Основы 

психодиагностики» и др. после освоения «Дифференциальной психологии» 

будет более сознательным, глубоким и научно подкрепленным. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель преподавания курса: раскрытие понятия человеческой 

индивидуальности и  закономерностей ее формирования. 

Задачи курса: 

- изучить основные уровни организации человеческой 

индивидуальности; 

- раскрыть основные аспекты индивидуальных различий, основанных 

на нейрофизиологическом, конституциональном, половом и других уровнях; 

- выявить практическую направленность знаний по дифференциальной 

психологии для воспитания, обучения и профессиональной ориентации 
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людей; 

- развивать стремление использовать психологические знания в жизни; 

- сформировать навыки анализа и рефлексии  собственного поведения  

и поведения окружающих. 

Компетенции (результаты обучения): 
Основные формы компетенции бакалавра (знания, умения и навыки): 

При освоении курса «Дифференциальная психология» бакалаврам 

необходимо знать:  

 основные концепции дифференциальной психофизиологии, 

 современные представления о темпераменте, характере и 

способностях, 

 психологические особенности конституций разного типа, 

 особенности психической деятельности лиц мужского и женского 

пола; 

должен уметь: 

 ориентироваться в научных концепциях индивидуальности для 

грамотного проведения научных исследований и эффективного разрешения 

практических запросов;  

должен овладеть: 

 работой с литературными источниками; 

 анализом основных теорий и концепций дифференциальной 

психологии;  

 обобщением теоретических данных в применении к конкретному 

практическому замыслу; 

Пререквизиты: «Введение в психологию», «Психология развития», 

«Введение в психологию  личности», «Введение в культурную психологию». 

Постреквизиты: «Организационная психология», «Основы 

психологического консультирования», «Введение в клиническую 

психологию», «Основы социально-психологического тренинга». 

Программа дисциплины «Дифференциальная психология»  составлена 

в соответствии с Государственным образовательным стандартом по 

дисциплине «5В050300- Психология» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

 ВВЕДЕНИЕ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

1 Общая характеристика предмета и цели курса «Дифференциальная 

психология».    

 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

2-3 Типологические свойства нервной системы в концепции И.П. 

Павлова. 

4-5  Развитие понятия свойств нервной системы Б.М. Тепловым. 

6 Открытие новых свойств нервной системы В.Д. Небылицыным. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Вопрос о причинах возникновения индивидуальных различий – о 

сложных взаимоотношениях биологического и социального в жизни человека 

– решается не только в рамках дифференциальной психологии, но и в русле 

других наук, таких как педагогика, медицина, юриспруденция и т.д. Поэтому 

студенту, выбравшему специальностью психологию, важно ознакомиться 

именно с психологическими концепциями и экспериментальными 

исследованиями этого вопроса, что в дальнейшем позволит ему эффективнее 

освоить сопутствующие психологии науки, подобные вышеперечисленным.  

Таким образом, студент-психолог, подготавливаемый нами к работе с 

людьми, которые различаются полом, возрастом, особенностями 

телосложения, определенными параметрами функционирования нервной 

системы и т.д., будет в состоянии компетентно выполнять свою 

консультационную деятельность, только будучи вооружен традиционными и 

современными знаниями и представлениями в этой области. 

Знания, полученные в рамках курса «Дифференциальная психология», 

обеспечивают более высокий уровень теоретической, научной и 

практической подготовки студента как специалиста - поскольку дают 

представление об индивидуальных различиях и их возможных 

детерминантах. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ВВЕДЕНИЕ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

7 Проблема парциальности и функционального разделения коры 

головного мозга. 

 ТЕМПЕРАМЕНТ, ХАРАКТЕР И СПОСОБНОСТИ 

8-9 Теории темперамента: история и современность.  

10 Характер, история изучения, структура характера. Типология 

характеров. 

11-

12 

Способности. Теории способностей. Место способностей в структуре 

личности. Общие и специальные способности. 

 ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

13-

14 

Общая и частная конституции человека. Классификации типов 

телосложения. Современные представления о конституции человека.   

 ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ 

15 Половой диморфизм и особенности психического развития. 

Традиционные и современные представления о маскулинности-

феминности. 
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Общая характеристика предмета и цели курса       

«Дифференциальная психология». 

Предмет и методы дифференциальной психологии, ее основные задачи. 

Основные факторы происхождения индивидуальных различий и становления 

индивидуальности. Индивидуальные различия животных и человека как 

предмет дифференциальной психологии и психофизиологии. Основные 

факторы происхождения индивидуальных различий: наследственность и 

среда, врожденное и приобретенное. Единство природного и социального в 

человеке: понятия “организм”, “личность”, “индивидуальность”, их 

соотношение. Структура индивидуальности и личности с точки зрения 

дифференциальной психологии и психофизиологии. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

 

Типологические свойства нервной системы в концепции 

И.П. Павлова. 

Основные нервные процессы – возбуждение и торможение. 

Типологические свойства нервной системы как главные 

нейрофизиологические характеристики индивидуальности. Типологическая 

концепция И.П. Павлова. Свойства нервной системы, общие у животных и 

человека. Типы как совокупность свойств и как картина поведения. 

Типологии Гиппократа и И.П. Павлова.  

Специально человеческие свойства нервной системы: “художники”, 

“мыслители” и “средний тип”. Характеристики взаимодействия двух 

сигнальных систем. Соотношение основных и специально человеческих 

свойств нервной системы. 

Развитие понятия свойств нервной системы Б.М. Тепловым. 

Б.М.Теплов — основатель отечественной школы дифференциальной 

психофизиологии. Развитие понятия свойств нервной системы, 

относительная роль экспериментальных и жизненных показателей в их 

изучении, ценность «произвольных» и «непроизвольных» методик и 

индикаторов в определении свойств нервной системы. Развитие павловской 

типологической концепции применительно к человеку. Понимание каждого 

свойства нервной системы как диалектического единства 

противоположностей с точки зрения жизненной ценности проявлений 

(понятие слабости и инертности нервной системы). Введение понятий общих 

и частных свойств нервной системы. Значение исследований Б.М.Теплова по 

сенсорной психофизиологии для разработки типологической теории. 

Открытие новых свойств нервной системы В.Д. Небылицыным. 

Вклад В.Д. Небылицына в теорию основных свойств нервной системы. 

Внедрение новых методов и направлений исследования. Общие и частные 

свойства нервной системы. Изучение природных предпосылок активности и 

эмоциональности. Открытие новых свойств нервной системы (динамичность, 

лабильность). 
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Проблема парциальности и функционального разделения коры 

головного мозга. 

Развитие понятий общих и частных свойств нервной системы в работах 

Б.М.Теплова, В.Д. Небылицына и В.М. Русалова. Понятие парциальности. 

Функциональное разделение коры головного мозга по В.Д. Небылицыну. 

Функционально-психологические различия между общими и частными 

свойствами нервной системы. Проблема уровней в организации деятельности 

нервной системы. Три уровня в организации мозгового обеспечения 

функциональной системы и три уровня свойств нервной системы по В.М. 

Русалову. 

 

ТЕМПЕРАМЕНТ, ХАРАКТЕР И СПОСОБНОСТИ 

Теории темперамента: история и современность. 

Темперамент. Развитие учения о темпераменте. Теории темперамента 

(гуморальные, формальные, энергетические, конституциональные, 

генетические). Представления И.П.Павлова и его учеников о типах 

темперамента. Подходы к изучению темперамента в школе В.С. Мерлина и 

Б.М. Теплова. Структура темперамента. Характеристики компонентов 

темперамента - общей активности, моторики и эмоциональности. Свойства 

нервной системы и темперамент. Свойства и структура темперамента по 

В.М. Русалову. 

Характер, история изучения, структура характера. Типология 

характеров. 

Характер. История изучения характера. Соотношение темперамента и 

характера. Структура характера. Направленность личности, система 

убеждений, морально-волевые качества. Формирование характера. Характер 

и личность. Типология характеров (П.Б. Ганнушкин). Критерии психопатий 

Ганнушкина-Кербикова. Акцентуации характеров по А.Е. Личко,  К. 

Леонгарду,  типология социальных характеров по Э. Фромму. 

Способности. Теории способностей. Место способностей в 

структуре личности. Общие и специальные способности. 

Способности. Определения. Теория способностей Б.М.Теплова. 

Активность и саморегуляция как интегральные параметры способностей 

(Н.С. Лейтес). Классификация общих и специальных (музыкальных, 

языковых, математических, педагогических, литературных и др.) 

способностей. Их задатки — комбинации общих и специально человеческих 

типологических свойств нервной системы. Соотношение способностей и 

склонностей, интересов (обусловленных мотивацией) с успешностью 

деятельности. Когнитивные стили как способности особого рода (концепция 

М.А. Холодной). Когнитивные стили и успешность мыслительной 

деятельности.Талант. Гений. Критика патологических теорий одаренности. 

Вклад отечественной психологии и психофизиологии в теорию способностей 

и одаренности. 
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ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

Общая и частная конституции человека. Классификации типов 

телосложения. Современные представления о конституции человека. 

Уровни и иерархия биологической организации человека. Общая и 

частная конституции человека. Наследственность и конституция. Телесная 

конституция. Классификация типов телосложения. Двух- и трехчленная 

классификация  телосложения. 

 Исследования Э. Кречмера. Типы строения  тела по  Кречмеру. 

Особенности строения лица и черепа. Взаимосвязь строения тела человека с 

его темпераментом и характером. Исследования У. Шелдона.  

Антропоскопический метод. Первичные компоненты телосложения по 

Шелдону. Понятие соматотипа человека. Исследования характера. 

 Современные представления о конституции  человека. Взаимосвязь 

между особенностями телосложения и индивидуально-психологическими 

признаками.  

 

ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ 

Половой диморфизм и особенности психического развития. 

Традиционные и современные представления о маскулинности-

феминности. 

Стадии половой дифференцировки по Д.Мани. Понятие генетического, 

гормонального, морфологического и гражданского пола. Половая 

дифференцировка мозга - понятие "полового центра". Принципы половой 

дифференцировки. Принцип дополнительности развития маскулинности. 

Половой диморфизм и особенности психического развития в 

онтогенезе. Половые различия по А. Эрхарду. Зависимость полового 

развития в онтогенезе от средовых факторов. Эксперименты по изменению 

пола у животных. 

Половая социализация. Теория идентификации, половой типизации и 

самокатегоризации. Роль общения со сверстниками. Нарушения 

психосексуальной  ориентации - интерсексуальные состояния. 

Психологические различия между полами и  их физиологические  

основы. Теория Геодакяна В.А. Половое разделение труда, как социально-

исторический фактор мужского и женского стереотипа поведения. 

Традиционные и современные представления  о маскулинности-феминности. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Актуальные проблемы дифференциальной психологии, ее задачи, 

методы. 

2. Онтологическая характеристика развития психики человека. 

3. Право- и леворукость и теория доминантного полушария. 

4. Теория свойств нервной системы И.П.Павлова. 
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5. Изучение свойств нервной системы в лаборатории Б.М.Теплова. 

6. Концепция В.Д. Небылицына: общие и частные свойства нервной 

системы; проблема парциальности. 

7. Общие представления о свойствах нервной системы и типологических 

особенностях их проявления. 

8. Учения о темпераменте. Отличительные признаки темперамента. 

9. Характер, строение характера. Типологии характеров. 

10. Средовые и генетические детерминанты способностей. 

11. Общие интеллектуальные способности. 

12. Общие и специальные способности и их природные предпосылки. 

13. Понятие конституции человека. Конституциональные типы. 

14. Телосложение и поведение. 

15. Половозрастные особенности психики. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

1. Проблема функциональной асимметрии головного мозга человека и ее 

решение на современном этапе развития науки (коллоквиум). 

2. Биологическое и социальное в развитии психики человека (эссе). 

3. Свойства нервной системы и их психологические проявления (сводная 

таблица на основании работ И.П.Павлова). 

4. Свойства нервной системы и их психологические проявления (сводная 

таблица на основании работ Б.М.Теплова). 

5. Свойства нервной системы и их психологические проявления (сводная 

таблица на основании работ В.Д. Небылицына). 

6. Свойства нервной системы и их психологические проявления (сводная 

таблица на основании работ В.М. Русалова). 

7. Свойства нервной системы и их психологические проявления (сводная 

таблица на основании работ Е.П. Ильина). 

8. Таблица-реферат – Задатки (свойства нервной системы) и общие 

способности (интеллект, креативность, обучаемость).  

9. Таблица-реферат – Задатки (свойства нервной системы) и специальные 

способности. 

10. Таблица-реферат – Задатки (свойства нервной системы) и нарушения 

психической жизни. 

11. Психологические характеристики различных типов конституции 

человека (сводная таблица на основании работ Кречмера, Шелдона). 

12. Психологические характеристики различных типов конституции 

человека (сводная таблица на основании работ В.М. Русалова). 

13. Психологические особенности людей мужского и женского пола 

(сводная таблица на основании трудов Б.Г. Ананьева).  

14. Психологические особенности людей мужского и женского пола 

(сводная таблица на основании трудов В. Геодакяна). 
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15. Психологические особенности людей мужского и женского пола 

(сводная таблица на основании трудов А. Анастази, В.Н. Дружинина).     

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Хронологические характеристики индивидуального развития человека 

– схема, график, коллоквиум. 

2. Структурно-динамические преобразования в индивидуальном развитии 

человека – схема, график, коллоквиум. 

3. Значение право- и леворукости - коллоквиум. 

4. Онтогенетические аспекты право- и леворукости - коллоквиум. 

5. Центрально-нервные механизмы функциональной асимметрии рук - 

коллоквиум. 

6. Диагностика право-леворукости – таблица основных методов. 

7. Проблемы личности и индивидуальности в трудах Б.Г.Ананьева и А.Н. 

Леонтьева – 2 схемы структуры личности, общее и различное. 

8. Концепция А.Р. Лурия об энергетическом, информационном и 

регуляторном мозговых блоках – схема, конспект, обсуждение специфики 

каждого блока мозга. 

9. Методические вопросы изучения свойств нервной системы – таблица 

основных методов. 

10. Особенности личности и свойства нервной системы. Типы нервной 

системы и  стиль деятельности – сводная таблица. 

11. Соотношение темперамента и характера – 4 основные модели, 

обсуждение. 

12. Структура и измерение способностей. Способности и одаренность – 

графическая взаимосвязь основных понятий по теме «Способности». 

13. Процессы, составляющие основу способностей. Творческие 

способности. Гениальность – отличия «деятельности» и «творчества», 

основные теории гениальности, обсуждение. 

14. Телесная конституция и психодинамика – таблица «Взаимосвязи 

свойств нервной системы и телесной конституции человека». 

15. Половые различия: биологические и культуральные факторы. Половые 

различия в способностях. Половые различия в личности – сводная таблица по 

особенностям личности и способностям мужчин/женщин. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Базылевич Т.Ф. Дифференциальная психофизиология и психология: 

ключевые идеи. – М., 2013. 

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб, 2010. 
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7. Хрестоматия по дифференциальной психологии (под ред. 

Байшукуровой А.К., Фидирко М.В.) – Алматы, 2007. 

8. Анастази А. Дифференциальная психология.  - М.,2001. - 
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11. Небылицын В. Д. Проблемы психологии индивидуальности. - Москва-
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Дополнительная: 

1. Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 2005. - 

http://www.ravnovesie.com/basket/about.php?id=1582 

2. Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю.Б. 
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3. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. – 
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5. Способности. К 100-летию со дня рождения Б.М.Теплова. / Отв. ред. 
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6. Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии 
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VCP 2207 – ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 
Кабакова М.П. – кандидат психологических наук, и.о. профессора  

Ахтаева Н.С. – доктор психологических наук, профессор  

 

Рецензенты: 
Перленбетов М.А. – доктор психологических наук, профессор, 

проректор по учебно-методической работе Академии «Кайнар» 

Дуйсенбеков Д.Д. - доктор психологических наук, профессор кафедры 

общей и прикладной психологии факультета философии и политологии 

Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходя из поставленной социально-политической цели – 

достижения Казахстаном статуса экономически развитого и 

конкурентоспособного государства, перед психологической наукой 

ставится особая задача по формированию и развитию конкурентоспособной 

личности.  

Курс «Введение в социальную психологию» является одним из 

обязательных и фундаментальных в процессе профессиональной подготовки 

психологов-практиков, предполагающий усвоение знаний и формирование 

умений и навыков работы с людьми разной возрастной категории, 

этнической принадлежности, социальной группы. Усвоение содержания 

курса «Введение в социальную психология» дает возможность студентам 

применять полученные компетенции в различных сферах 

жизнедеятельности: общественно-политической, социальной, 

профессионально-деловой, личной и семейной. 

Курс «Введение в социальную психологию» направлен на изучение 

психологических факторов и механизмов социализации личности, 

особенностей ее развития и формирования с учетом специфики социальной 

среды; становления и функционирования больших и малых социальных 

групп; выявление закономерностей общения и взаимодействия людей, 

обусловленные фактом их включения в социальные группы.  

Цель курса – дать представление о важнейших особенностях 

психологии человека и его взаимодействия с различными социальными 

группами, раскрыть социально-психологические закономерности процесса 

формирования и развития личности, показать своеобразие его деятельности, 

поведения и психических состояний с учетом специфики социальной среды и 
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социально-психологических закономерностей общения, сформировать 

умения и навыки исследовательской и психодиагностической деятельности.  

Задачи курса: 1) Ознакомить студентов с результатами теоретических 

и прикладных исследований современной мировой социальной психологии; 

2) дать представление о закономерностях развития и функционирования 

больших и малых групп (феномен конформизма, проблема лидерства и 

руководства, проблема групповой сплоченности, работа в команде и т.д.); 3) 

сформировать знания о социально-психологических особенностях процесса 

социализации личности; механизмах общения и взаимодействия людей; 4) 

развить гуманистического отношения к человеку как высшей ценности через 

принятие идеи об уникальности и неповторимости психического склада 

каждого; 5) сформировать умения и навыки анализа, рефлексии собственного 

поведения и поведения окружающих; 6) развить умения и навыки в 

познавательной деятельности студентов в процессе системно-

психологического анализа различных психологических фактов и явлений; 7) 

развить умения и навыки составления программы социально-

психологического исследования и проведения исследовательской работы; 8) 

развить умения и навыки профессионального общения. 
Наиболее актуальными и приоритетными направлениями прикладных исследований социальной 

психологии являются - проблема общения и взаимодействия; проблема больших социальных групп, в 

частности, такой ее разновидности, как этнос; проблемы массовых социальных процессов (политических, 

религиозных, этнических, демографических) в обществе; психологические аспекты социализации личности 

в условиях полиэтнической и поликультурной среды Республики Казахстан; социально-психологические 

проблемы политики, экономики, демографии, религии, искусства, образования, науки, здравоохранения, 

семьи, армии и мн. др. 

Пререквизиты курса: «Введение в специальность», «Общая 

психология», «Психология развития».  

Постреквизиты: «Дифференциальная психология», «Введение в 

психологию личности», «Основы психологического консультирования», 

«Медицинская психология» и др. 
В результате изучения дисциплины «Введение в социальную психологию» студенты овладеют следующими 

основными компетенциями (знания, умения, навыки): 

Будут знать: 

 основные принципы, понятия и категории социальной психологии;  

 теоретические подходы и особенности процесса социализации 

личности;  

 социально-психологические особенности и закономерности процесса 

общения; 

 особенности становления и функционирования различных 

социальных групп и общностей. 

Будут уметь: 

 эффективно применять на практике современные описательные, 

эмпирические и экспериментальные методы социально-психологического 

исследования; 

 адекватно оценивать и интерпретировать различные социально-

психологические феномены, подбирать критерии анализа социально-

психологических явлений, соответствующие целям и задачам исследования; 
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 составлять программу социально-психологического исследования и 

проводить научно-исследовательскую работу; 

 работать в команде (в группе). 

Овладеют навыками: 

 поиска и работы с соответствующей научной литературой; 

 психодиагностической и научно-исследовательской деятельности; 

 профессионального общения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

 Введение в социальную психологию 

 Модуль 1. Методологические основы социальной психологии 

1. Предмет, задачи и структура социальной психологии 

2. Методология и методы социально-психологического исследования 

 Модуль 2. Социальная психология личности 

3. Личность и общество. Социализация личности 

4. Психологические механизмы регуляции социального поведения 

личности 

 Модуль 3. Социальная психология общения 

5. Общение как социально-психологический феномен 

6. Коммуникативная сторона общения: вербальная коммуникация 

7. Невербальная коммуникация 

8. Перцептивная и интерактивная сторона общения 

9. Межличностный конфликт и способы его разрешения 

 Модуль 4. Социальная психология малой группы 

10. Личность и группа: проблема взаимоотношений и влияния 

11. Генезис и развитие малой группы 

12. Социально-психологические аспекты жизнедеятельности 

сложившейся малой группы 

 Модуль 5. Психология больших групп и массовых социальных 

процессов 

13. Психологические характеристики больших социальных групп 

 Модуль 6. Основные направления прикладных исследований в 

социальной психологии 

14. Соотношение прикладного и теоретического знания в социальной 

психологии 

15. Особенности практических аспектов в социальной психологии 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Введение в социальную психологию 

Роль и место социальной психологии в системе психологических наук. 

Социальные группы, взаимодействие личности и групп - объект социальной 

психологии. Наблюдение, социальный эксперимент, опрос - основные 

методы исследования данной научной отрасли знания. Краткий обзор 

основных этапов в становлении и развитии социальной психологии в 

зарубежной и отечественной психологии. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Предмет, задачи и структура социальной психологии 

Общая психология и социология - “прародительницы” социальной 

психологии. Эволюция представлений о предмете социальной психологии. 

Круг проблем, изучаемых социальной психологией. Место социальной 

психологии в системе гуманитарного знания, и взаимосвязь с другими 

психологическими дисциплинами. Роль и значение социальной психологии в 

решении современных проблем человека и общества. 

История становления социальной психологии как самостоятельной 

науки. Первые социально-психологические теории (“Психология народов” М. 

Лацаруса, Г. Штейнталя, В. Вундта; “Психология масс” Г. Тарда; “Теория 

инстинктов социального поведения” В. Макдаугола). Периодизация истории 

социальной психологии (по Г.М. Андреевой и Е.С. Кузьмину). Общая 

характеристика современной американской и европейской социальной 

психологии. История развития советской социальной психологии. Основные 

теоретические ориентации современной социальной психологии и их 

характеристика. Развитие социально-психологических идей, разработка и 

проведение теоретических и прикладных исследований в области социальной 

психологии в Республике Казахстан. 

Основные теоретические подходы современной социальной 

психологии 

Необихевиоризм в современной социальной психологии. Основные 

понятия теории научения в контексте социально-психологических 

исследований.  

Психоаналитическая интерпретация социально-психологических 

феноменов. Позиция З. Фрейда и современные психоаналитические 

концепции в социальной психологии.   

Интеракционизм в социальной психологии. Концепция Дж. Мида как 

теоретическая основа интеракционистской ориентации. Ролевые теории. 

Проблемы меж- и внутриролевого конфликта. Теории референтной группы 

(Г. Хайманн, Т. Ньюком, М. Шериф, Р. Мертон и др.). 

Когнитивизм как доминирующая ориентация в современной 

социальной психологии. Исходные принципы и проблематика исследований. 
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Общая характеристика теорий когнитивного соответствия. Теории 

структурного баланса, коммуникативных актов, когнитивного диссонанса. 

Системно-деятельностная трактовка природы социально-

психологических явлений. Теория деятельности А.Н. Леонтьева и 

возможности ее использования в социальной психологии. Концепции 

совместной деятельности и теории коллектива А.С. Макаренко, А.В. 

Петровского, Л.И. Уманского, А.И. Донцова и др. 

Методология и методы социально-психологического исследования 

Понятие методологии научного исследования. Теория и эмпирика в 

социально-психологическом исследовании. Вопрос о надежности и 

обоснованности данных. Проблема репрезентативности. Проблема 

валидности, достоверности данных социально-психологического 

исследования. Виды выборки. Программа социально-психологического 

исследования. Основные методы социально-психологических исследований: 

наблюдение, изучение документов (контент-анализ), опрос, групповая оценка 

личности, социометрия, тесты, социально-психологический эксперимент. 

Специфика и основные типы экспериментов в социальной психологии. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Личность и общество. Социализация личности. 

Личность как предмет социально-психологических исследований. 

Взаимосвязь личности и общества как ключевая проблема социальной 

психологии. Специфика социально-психологического подхода к пониманию 

личности. Социально-психологические теории личности. Личность как 

выразитель индивидуального и группового, как носитель национального и 

интернационального. Процесс социального развития личности. Социальная 

идентичность: образ «Я». Традиции и современное состояние исследований 

личности в социальной психологии. 

Социально-психологические аспекты социализации. Понятие 

социализации. Институты и механизмы социализации. Основные этапы 

социализации личности. Процесс социализации в отрочестве. Проблема 

подросткового кризиса. Сферы и динамика социализации в зрелом возрасте. 

Социально-психологическая адаптация пожилых людей к статусу 

пенсионера. Социально-психологические особенности процесса старения. 

Общая характеристика методов психодиагностики и коррекции личности на 

различных этапах социализации. 

Проблемы политической, религиозной, гендерной, этнической 

социализации личности в условиях социальных перемен и этнокультурной 

среды Казахстана. Разработка теоретических и прикладных аспектов 

проблемы социализации личности в трудах казахстанских ученых.  

 

Психологические механизмы регуляции социального поведения 

личности 
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Потребности, мотивы, интересы, ценности, нормы, социальные 

установки и их роль в психической регуляции социального поведения 

личности. Понятие, структура и функции социальной установки. Значение 

исследований установки в школе Д.Н. Узнадзе для изучения социальных 

установок. Методы измерения социальных установок (аттитюдов). 

Соотношение социальных установок и реального поведения (феномен 

Лапьера). Концепция В.А. Ядова об иерархической структуре диспозиции 

личности. А.Н. Леонтьев о мотивационно-смысловой регуляции 

деятельности. Соотношение понятий социальная установка, потребность, 

мотив, личностный смысл.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Общение как социально-психологический феномен 

Социально-психологические характеристики общения. Структура, 

содержание, виды и механизмы общения. Основные стороны процесса 

общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная; их связь с 

характером совместной деятельности и характером отношений партнеров по 

общению (Г.М. Андреева, Е.С. Кузьмин). Трудности и барьеры общения. 

Понятие деструктивного общения. Факторы успешного общения. 

Характеристика профессионального общения. Общение и межличностные 

отношения. Манипулятивное общение. Взаимопонимание в общении.  

Коммуникативная сторона общения: вербальная коммуникация. 

Виды, средства и условия эффективной коммуникации. Социально-

психологические закономерности понимания речевого сообщения. Текст как 

предмет социально-психологического исследования: закономерности 

построения, механизмы восприятия, способы интерпретации. 

Невербальная коммуникация. Понятие и характеристика основных 

видов невербального поведения. Оптико-кинетическая, паралингвистическая 

и экстралингвистическая системы знаков, пространственно-временной каркас 

коммуникации и визуальный контакт. Полифункциональность невербального 

поведения в межличностном общении. Понятие экспрессивного репертуара 

человека.  

Перцептивная и интерактивная сторона общения 

Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. 

Роль межличностного восприятия и взаимопонимания в процессе общения. 

Свойства субъекта, объекта восприятия, характер и контекст межличностных 

взаимосвязей как факторы перцептивных процессов. Механизмы и эффекты 

восприятия. Содержание и значение явления стереотипизации. Понятие 

социального стереотипа. Его виды, функции. Феномен “каузальной 

атрибуции”. Проблема точности межличностного восприятия. Влияние 

“первого впечатления” на процесс общения и познания другого. 
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Структура и механизмы взаимопонимания. Понятие рефлексии. 

Феномен эмпатии. Социально-психологические исследования 

межличностной идентификации. 

Интерактивная сторона общения: межличностное взаимодействие 

Межличностное взаимодействие (интеракция) как предмет социально-

психологических исследований. Теории “диадического взаимодействия. 

Отличительные признаки межличностного взаимодействия как формы 

общения. Сотрудничество (кооперация) и соперничество (конкуренция) как 

виды взаимодействия. Взаимодействие в структуре совместной деятельности. 

Общая цель как фактор внутригруппового взаимодействия. Сработанность 

как показатель оптимальности взаимодействия. 

Возможности и ограничения теоретико-игровых моделей в изучении 

взаимодействия. Аппаратурные методы исследования взаимодействия. 

Межличностный конфликт и способы его разрешения 

Понятие, структура, функции и динамика межличностного конфликта. 

Стратегии и исходы конфликтного взаимодействия. Роль “третьих лиц” в 

возникновении, протекании и разрешении конфликта. Переговоры как способ 

разрешения конфликтов. “Технология” подготовки и ведения переговоров. 

Основные тактические приемы ведения переговоров. Медиаторство 

(посредничество) в переговорном процессе. Личностные особенности и 

выбор стратегии поведения в конфликте. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ МАЛОЙ ГРУППЫ 

Личность и группа: проблема взаимоотношений и влияния  

Взаимоотношение личности и общности как исходная проблема 

социально-психологического изучения малой группы. Проблема 

нормообразования в группе. Способы и механизмы группового воздействия. 

Феномен “конформизма”. Исследования условий и механизмов социального 

влияния группового меньшинства. Личность в организационных структурах: 

феномен подчинения авторитету. Понятие социально-психологического 

статуса личности в группе. Соотношение понятий “статус” и “роль”. 

Социально-психологические закономерности адаптации личности в группе. 

Понятие социально-психологического климата (СПК) в группе. Показатели 

СПК и методы его исследования. Методы диагностики и коррекции личности 

в группе.  

Генезис и развитие малой группы 

Объективные и субъективные детерминанты возникновения и 

воспроизводства малой группы как социально-психологического феномена. 

Понятие социальной идентификации. 

Группа как развивающаяся система. Модели развития группы 

(Б.Такмен, Г. Стенфорд, А.В. Петровский, Л.И. Уманский и др.). Внешние и 

внутренние противоречия жизнедеятельности группы как источник ее 

развития. Понятие психологической целостности группы (А.И. Донцов). 

Механизмы групповой динамики. Процессы интеграции и дифференциации в 
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группе. Соотношение понятий “интеграция”, “сплоченность”, 

“совместимость”, “организованность”, “ценностно-ориентационное 

единство”. Проблема коллектива в советской социальной психологии.  

Понятие команды в современной психологии. Процессы 

командообразования.  

Социально-психологические аспекты жизнедеятельности 

сложившейся малой группы 

Группа как субъект совместной деятельности (Г.М. Андреева, А.В. 

Петровский и др.). 

Лидерство и руководство как феномен управления процессов 

жизнедеятельности группы. Основные теоретические подходы к изучению 

социально-психологической природы лидерства. Социально-

психологические проблемы менеджмента. 

Процесс принятия группового решения. Явление “поляризации 

группы”. Групповая дискуссия, “брейнсторминг” как методы повышения 

эффективности групповых решений. 

Типы малых групп, критерии их эффективности. 

Психология межгрупповых отношений 

Подходы к исследованию психологии межгрупповых отношений. 

“Межгрупповая дискриминация”, “внутригрупповой фаворитизм” как 

социально-психологические феномены. Межгрупповые отношения и 

проблема социальной справедливости. 

Социально-психологические закономерности межэтнического 

восприятия и их роль в развитии межнациональных отношений. Понятие 

этнических стереотипов. Сравнительно-культурный подход к анализу 

этнопсихологических феноменов. 

 

ПСИХОЛОГИЯ БОЛЬШИХ ГРУПП И МАССОВЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Психологические характеристики больших социальных групп 

Проблематика, теоретические и методические принципы исследования 

больших социальных групп в социальной психологии. Классификация 

больших социальных групп. Стихийные неорганизованные (толпа, 

демонстрация и т. п.) и временные полуорганизованные (публика, митинг, 

аудитория и т.п.) большие группы. Устойчивые социальные группы (классы, 

социальные слои, нации, профессиональные группы, политические партии и 

маргинальные образования). Психологические характеристики религиозных 

общностей и организаций. 

Массовые общественные явления и их социально-психологическая 

специфика. Долговременные и ситуативные (геобиосферные, социально-

экономические, политические, миграционно-демографические, религиозные, 

этнические) предпосылки возникновения массовых общественных явлений. 
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Образ жизни и специфика национального самосознания личности. 

Этнокультурная вариантность социального поведения. Социально-

психологические аспекты этноцентризма и межэтнических конфликтов. 

Психологические проблемы политической социализации и поведения 

масс в ситуации выбора. Психологические характеристики религиозных 

общностей и организаций.  

Социально-психологические механизмы и динамики толпы. Поведение 

личности в толпе. Понятие паники. Значение изучения процессов заражения, 

внушения, подражания для понимания закономерностей массового 

поведения. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Соотношение прикладного и теоретического знания в социальной 

психологии 

Усиление интереса к прикладным социально-психологическим 

исследованиям на современном этапе. Прикладная социальная психология 

как область профессиональной деятельности. Предмет, структура, функции и 

задачи прикладной социальной психологии. Основные направления 

прикладных исследований в социальной психологии: 1) Социальная 

организационная психология; 2) Социально-психологические аспекты 

системы массовой коммуникации (СМК); 3) Социально-психологические 

аспекты противоправного поведения; 4) Социально-психологические 

аспекты службы семьи; 5) Социальная психология рекламы; 6) Социально-

психологические аспекты творчества и искусства; 7) Социально-

психологические аспекты менеджмента; 8) Социально-психологическая 

служба в школе, в вузе; 9) Социально-политическая психология; 10) 

Социально-психологические аспекты формирования и функционирования 

тоталитарных сект; 11) Социально-психологические аспекты одиночества, 

социального отчуждения; 12) Социальная психология в сфере бизнеса, 

управления, в банковском деле; 13) Психология маркетинга и др. 

 

Проблемы практической социальной психологии. Методы 

психотерапии и психокоррекции. Социально-психологический тренинг. 

Понятие, содержание, виды и особенности проведения социально-

психологического тренинга. Игровые методы. Понятие и основные техники 

социально-психологического консультирования. Социально-психологическая 

диагностика и психотехника воздействия. Организация социально-

психологической службы для координации прикладных исследований. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 



200 

 

1. Предмет и задачи социальной психологии. 

2. Методы и программа социально-психологического исследования. 

3. Личность как предмет социально-психологических исследований. 

Социализация личности: институты, механизмы, этапы. 

4. Ценности, нормы, социальные установки как регуляторы социального 

поведения личности. 

5. Понятие, виды, структура и функции общения. 

6. Особенности вербальной и невербальной коммуникации.  

7. Межличностное восприятие и взаимопонимание в процессе общения: 

механизмы и эффекты. 

8. Межличностное взаимодействие (интеракция) как предмет социально-

психологических исследований. 

9. Малая группа как социально-психологический феномен. 

10. Генезис и развитие малой группы. 

11. Психология межгрупповых отношений. 

12. Типы больших социальных групп и их характеристика. 

13. Социально-психологические особенности массовых социальных 

процессов и явлений. 

14. Основные области прикладных исследований в социальной 

психологии: проблемы и методы изучения. 

15. Практическая социальная психология: понятие, содержание, виды и 

особенности деятельности.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Доклад-презентация на тему: «Особенности прикладной и 

практической социальной психологии». 

2. Эссе на тему: «Я в мире людей» или «Я - личность». 

3. Реферирование литературы по актуальным проблемам социальной 

психологии. 

4. Составление глоссария с детальным описанием всех понятий 

социальной психологии. 

5. Составление кроссворда на любую тему по курсу «Введение в 

социальную психологию». 

6. Научно-исследовательский проект – разработка социально-

психологического опросника (или анкеты) по интересующей теме и 

проведение опроса (анкетирования) с презентацией его результатов. 

7. Психологический анализ художественного фильма по любой теме 

данного курса (например, фильмы: «Эксперимент», «Экзамен» и др.). 

8. Проект – разработка учебных кейсов на основе жизненных историй. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
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1. Объект и предмет социальной психологии. 

2. Экспериментальные методы исследования и социальный эксперимент. 

3. История и современные достижения социальной психологии. 

4. Социализация личности. Различные подходы к определению основ 

социализации. 

5. Ролевое поведение личности и социальные установки. 

6. Психология общения: структура, виды.  

7. Феномен каузальной атрибуции. Феномен межличностной аттракции. 

8. Проблема конфликта в социальной психологии. 

9. Проблема групп в социальной психологии. Различные подходы к 

пониманию групп. 

10. Социально-психологические аспекты группового поведения и 

групповой динамики. 

11. Структура группы. Социальный статус и роль личности в группе. 

12. Техника проведения социально-психологического эксперимента в 

малых группах (школа К. Левина, Я. Морено). 

13. Устойчивые и стихийные группы. Психология больших социальных 

групп. 

14. Прикладная социальная психология: основные направления и 

проблемы. 

15. Практическая социальная психология: «психодиагностика», 

«психотерапия», «психокоррекция», «СПТ».  
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Перленбетов М.А. – доктор психол.наук., профессор, проректор по 

учебно-методической работе Академии «Кайнар» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Психология личности – важный раздел     общей психологии и в то же время самостоятельная 

научная отрасль.  Как  учебная дисциплина она  вбирает в себя знания основных вопросов сущности, 

структуры, развития и функционирования личности человека. Эта дисциплина завершает 

общепсихологическую подготовку студента и подводит его к изучению более частных теоретических и 

практических дисциплин. Психология личности лежит в основе деятельности психолога в сферах 

образования, медицины, силовых ведомствах, кадровой службы и т.д..   

В процессе изучения данного предмета студент не только получает 

знания о предмете, истории и современном состоянии психологии личности, 

но и определённые умения – анализ первоисточников, критическая оценка 

различных теорий, написание аннотаций к научной литературе, 

реферирование научной литературы и взаимное рецензирование 

студенческих рефератов.   

Основные формы компетенции студента (знания, умения и 

навыки): 

При освоении курса «Психологии личности» студенты будут знать:  

- основные содержание и проблемы современной психологии 

личности и историю становление и развитие психологии личности как науки; 

- основные теории, концепции и подходы в современной психологии 

личности; 

- ориентироваться в логике и закономерностях становления личности 

в онто- и филогенезе  

- основных направлениях изучения личности в зарубежной и 

отечественной психологии 

- структуру и психологические особенности личности; 

Будут уметь: 

- применять различные теории личности в психологической практике; 

- оперировать научно-понятийным аппаратом психологии личности; 

- сопоставлять и анализировать разные подходы и школы, теории и 

идеи в психологии личности; 
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Овладеют навыками: 

- поиска и работы с соответствующей научной литературой; 

- научно-исследовательской и диагностической работы; 

- анализа, обобщения и интерпретации, полученных в исследовании 

данных; 

- навыки анализа и рефлексии собственного поведения и поведения 

окружающих 

- навыки анализа структуры личности (способность извлекать и 

анализировать информацию из различных теории личности); 

- проведение экспериментальных исследовании; 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1. Проблема личности в психологии. Предмет и задачи психологии 

личности.     

2. Методологические и методические аспекты исследование  личности 

3. Классификация современных теории личности. Основные функции и 

компоненты теории личности 

4. Психодинамическое направление в теории личности (З.Фрейд) 

5. Понимание личности в аналитической и индивидуальной психологии 

(К.Г. Юнг, А. Адлер). 

6 Неофрейдизм и психология личности (Э.Эриксон, Э.Фромм, 

К.Хорни). 

7. Диспозициональное направление изучения личности (Г.Оллпорт, 

Р.Кэттелл, Г.Айзенк) 

8. Научающе-бихевиоральное направление в теория личности  

(Б.Ф.Скиннер). 

9. Когнитивные направление в теории личности (Дж.Келли). 

10. Социально-когнитивное направление в теория личности (А.Бандура,, 

Дж.Роттер). 

11. Гуманистическое направление в теории личности (А.Маслоу) 

12. Феноменологическое направление в теории личности  (К.Роджерс). 

13. Синтетические, смешанные подходы к личности 

14 Концепции личности в советской психологии и  психологии 

постсоветского пространства. Структура и механизмы её 

становления.  

15. Тенденции и наиболее актуальные вопросы современной психологии 

личности. 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
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Курс «Психология личности» относится к числу основных, базовых 

отраслей психологической науки. Предметом психологии личности являются 

индивид, личность, индивидуальность как система.  

«Психология личности» является одним из базовых курсов в 

подготовке студентов – психологов и способствует глубокому освоению 

дисциплин специализации в области консультативной психологии, 

психотерапии и организационной психологии. Он направлен на освоение 

студентами системы современной методологии исследования личности, на 

раскрытие связей психологии личности с родственными науками, на 

понимание связи становления личности с развитием психики, сознания, 

самосознания и деятельности, на овладение знанием о структуре личности и 

ее жизненной динамике, на  целостное понимание психологических условий 

жизненного роста личности. Курс систематизирует знания, полученные при 

изучении общей психологии, расширяет психологическую эрудицию 

студентов, необходимую для их исследовательской деятельности, показывает 

возможности теории для моделирования практической деятельности в сфере 

индивидуального консультирования и психотерапии. 

 Цель преподавания курса:   сформировать у студентов представление 

о психологии личности как теоретической и практической отрасли 

современной психологии, ознакомить их с основными направлениями 

психологии личности и с современными научными представлениями о 

личности, дать базовые  знания о теоретических концепциях  личности  и их 

применения в психологической практике, понять логику развития научных 

теорий личности в истории психологии, а также овладение  

методологическими, теоретическими, методическими основами психологии 

личности.  

Задачи курса: 

1. освоить понятийный аппарат психологии личности;  

2. показать специфику психологических исследований  личности ; 

3. уметь анализировать различные теории личности, а также 

источники,  структуру и  механизмы развития личности;  

4. правильно соотносить природные основы и социально 

приобретенные свойства личности; 

5. понимать движущие силы развития личности и преодоления 

сложных жизненных проблем.   

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать историю, предмет и основные методы психологии 

личности; 

 устанавливать междисциплинарные связи психологии личности;  

 понимать проблемы личности в единстве с общепсихологическим 

знанием; 

 владеть базовыми понятиями и идеями разных направлений 

мировой психологии по проблемам  психологии личности; 
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 владеть знаниями о структуре личности, «единицах» ее 

построения и механизмах, стимулирующих её развитие;  

 уметь анализировать и интегрировать особенности развития и 

становления личностных особенностей  в ракурсе различных направлений 

психологии.   

 Реализовать целостный подход к исследованию  личности  в 

жизненном контексте;  

 уметь применять знания по психологии личности при изучении 

других  психологических дисциплин; 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Проблема личности в психологии. Предмет и задачи психологии 

личности.     

Специфика психологического подхода к пониманию личности. 

История становления и развития психология личности. Донаучные 

представления о личности. Три основных исторических периода в изучении 

личности: философско-литературный, клинический и экспериментальный, их 

особенности и влияние на современное состояние этой области знаний.  

Личность в системе целостности Человека. Человек как индивид в 

системе биогенеза. Человек как личность в системе социогенеза. Человек как 

индивидуальность в системе персоногенеза. Соотнесение понятий 

«личность», «индивид», «субъект», «индивидуальность». Их системная 

организация как предмет психологии личности.  

Проблемы исследования личности. Сложность феномена личности. 

Научное определение понятия “личность”. Множественность 

психологических определений личности.  Личность как центральное и 

интегральное понятие в психологии. Личность как развивающаяся система. 

Системный и историко-эволюционый подход к личности. Различные модели 

структур личности.    Соотношение структурного и динамического подхода к 

личности. 

Движущие силы, условия и механизмы формирования и развития 

личности. Различные подходы к формированию и развитию личности. 

Социально-исторический образ жизни как источник развития личности. 

Сравнительные исследования личности в разных культурах. Культура и 

программы поведения. Системная детерминации развития личности.  

Методологические и методические аспекты исследования 

личности 

Понятие методологии научного исследования личности. Уровни 

методологического анализа проблемы личности. Основные требования к 

научному исследованию в психологии личности. Принципы изучения 

личности. Проблема соотношения теории и эмпирического материала. 

Соотношение методологии и методики исследования. Объектная и 
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субъектная, детерминистическая и индетерминистическая,  монологическая и 

диалогическая ориентации иследовании личности. 

 Общая характеристика методов исследования личности: наблюдение, 

опрос (беседа, интервью, анкета), метод анамнеза, корреляционный метод, 

эксперимент, тест, анализ документов. Проективные методы. Преимущества 

и недостатки прямых и проективных методов исследования личности. 

Клинические и социально-психологические методы воздействия на личность 

(клиническое интервью, психологическое консультирование, групповая 

терапия, психодрама). Биографические методы в изучении личности. 

Проблема измерений личности.  Номотетическое и идеографическое 

описание личности. Гуманитарные и естественно-научные методы изучения 

личности. Современные стратегии изучения личности. 

Классификация современных теорий личности. Основные 

функции и компоненты теории личности 

Понятие теории. Основные функции теории. Компоненты теории 

личности (структура, процесс /мотивация/, рост и развитие, психопатология, 

изменение). Важнейшие проблемы теории личности. Классификация 

современных психологических теории личности, ее оснований. Три типа 

теории личности: психодинамические, социодинамические и 

интеракционистские. Особенности экспериментальных и 

неэкспериментальных, структурных и динамических, ряда других теории. 

Различные классификации теории личности (А.А.Бодалев, Б.В. Зейгарник, 

В.В. Нуркова, С.Мадди, А.Фернхем и П.Хейвен, Л.Хьелл и Д.Зиглер,  

Л.Первин и О.Джон и др.). Критерии оценки теории личности.  

Психодинамическое направление в теории личности ( Зигмунд 

Фрейд). 

Краткая характеристика психодинамического направления. Влияние 

биографии ученого на его теорию. Биографический очерк З.Фрейда. 

Психоанализ: основные концепции и принципы.  

Уровни психического: сознательное, предсознательное, 

бессознательное. Структура личности (ид, эго и суперэго). Взаимосвязь 

структурной модели личности с уровнями психического.  Специфика 

понимания  бессознательного в теории Фрейда.  Взаимодействие 

структурных компонентов  личности (ид, эго и суперэго) как отражение  

уровня развития личности.    

Развитие личности: психосексуальные стадии. Механизмы развития 

личности. Значение и роль   Эдипова комплекса в процессе развития. Роль и 

значение родительских интроектов в становлении личности. Особенности 

взаимодействия с миром. Принципы взаимодействия (принцип удовольствия, 

принцип реальности ).  Роль и значение защитных механизмы  в становлении 

личности (вытеснение, проекция, замещение, рационализация, регрессия, 

сублимация и др.). Особенности диагностики личностных особенностей в 

психоанализе З.Фрейда  и терапии. 
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Понимание личности в аналитической и индивидуальной 

психологии (К.Г. Юнг, А. Адлер). 

Биографический очерк Карл Густав Юнга. Общая характеристика 

аналитической психологии К. Юнга. Аналитическая психология: основные 

концепции и принципы. Структура личности (эго, личное бессознательное и 

коллективное бессознательное). Понятие коллективного бессознательного 

как источника личностного развития. Понятие архетипов и их значения в 

становлении личности. Значение символов Востока в учении личности 

К.Юнга.  

Типы личности по К.Юнгу: экстравертно - ориентированные и 

интровертно-ориентированые типы. Особенности проявления в них  

основных типических  установок: экстраверсия и интроверсия и психических 

функции: мышления, ощущения, чувств  и интуиции. Ведущие и 

подчинённые функции. Рациональные  и иррациональные функции.  Понятие 

индивидуации как достижения зрелости личности. Особенности диагностики 

личностных особенностей в аналитической психологии и терапии. 

Биографический очерк Альфреда Адлера. Основные тезисы 

индивидуальной психологии. Индивидуум как единое и самосогласующееся 

целое. Человеческая жизнь как активное стремление к совершенству. 

Комплекс неполноценности  как источник развития личности. Стремление к 

превосходству как единый фундаментальный мотив.  Понятие фиктивной 

цели и жизненного плана. Роль и значение схемы  апперцепции в 

становлении личности. Зависимость развития личности от особенностей 

взаимоотношений в семье и порядка рождения. Компенсация как механизм 

развития личности. Социальный интерес как показатель психического 

здоровья. Концепция творческого «Я».  

Стиль жизни личности. Типология личности.  Особенности 

диагностики личностных особенностей в индивидуальной  психологии и 

терапии. 

Неофрейдизм и психология личности (Э. Эриксон, Э. Фромм, К. 

Хорни). 

Психологические особенности и структуры  личности в неофрейдизме. 

Их отличия от классического психоанализа.  Эго-психология и 

психосоциальная теория Эрика Эриксона. Биографический очерк. 

Эпигенетический принцип. Сроки роста и последовательность развитие.  

Эпигенетическая модель развития  личности. Кризисы как поворотный 

момент в жизни личности. Развитие личности: психосоциальные стадии и их 

характеристика.  

Гуманистический психоанализ Эриха Фромма. Биографический очерк. 

Гуманистический психоанализ: основные концепции и принципы. 

Человеческая дилемма и экзистенциальные потребности. Ориентации 

характера и типы личности: рецептивная, эксплуататорская, стяжательская, 

рыночная, продуктивная (плодотворная). Синдромы роста и упадка. 

Стратегия избегания от свободы по Фромму. Особенности садистической и 
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мазохистичной личности. Позитивная свобода. Роль  психологической 

защиты в становлении личности. 

Социокультурная  теория  личности Карен Хорни. Биографический 

очерк К. Хорни. Социокультурная теория: основные концепции и принципы. 

Развитие личности в социокультурной теории. Базальная тревога. Основы 

типологии личности: движение к людям, движение от людей и движение 

против людей. Роль и значение психологической защиты  в развитии 

личности.   

Диспозициональное направление изучения личности (Г. Оллпорт, 

Р. Кэттелл, Г. Айзенк). 

Диспозициональная теория личности (теория черт личности) Гордона 

Олпорта. Биографический очерк Г.Олпорта. Концепция черты личности. 

Проприум: развитие самости. Функциональная автономия. Уровни   /типы/ 

функциональной автономии. Зрелая личность. 

Структурная теория черт личности Рэймонда Кеттела. Биографический 

очерк Р. Кеттела. Теория черт личности: основные концепции и принципы. 

Структурные принципы: категории черт личности. Поверхностные и 

исходные (глубинные) черты. Черты способностей, темперамента и 

динамические черты. 

Теория типов личности Ганса Айзенка. Биографический очерк 

Г.Айзенка. Основные концепции и принципы теория типов личности. 

Иерерхическая модель структуры личности. Основные типы личности. 

Нейрофизиологические основы черт и типов. Измерение черт личности.  

Научающе - бихевиоральное направление в теории личности. 

Теория оперантного научения Берреса Фредерика Скиннера. 

Биографический очерк Б.Ф. Скиннера. Подход Скиннера к психологии 

личности. Внутренний мир личности как надуманные объяснения. Личность 

как набор поведенческих шаблонов. Основные положениея теории Скиннера. 

Научный анализ поведения. Понятия респондентное и оперантное поведение. 

Научение и режимы подкрепления. Условное подкрепление. Контроль 

поведения. Генерализация и различение стимулов. Бихевиоральная терапия. 

Когнитивное направление в теории личности. 

Когнитивная теория личности Джорджа Келли. Биографический очерк 

Дж. Келли. Основы когнитивной теории. Конструктивный альтернативизм. 

Теория личностных конструктов: основные концепции и принципы. 

Личностные конструкты: модели для действительности. Формальные 

свойства конструктов. Типы личностных конструктов по Келли. 

Репертуарный тест ролевых конструктов (Реп-тест). Основной постулат и 

выводы из теории личностных конструктов. 

Социально-когнитивное направление в теории личности 

(А.Бандура, Дж.Роттер). 

Социально-когнитивная теория личности Альберта Бандура. 

Биографический очерк А.Бандура. Основные принципы социально-

когнитивной теории. Модель взаимного детерминизма. Научение через 
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моделирование. Подкрепление в научении через наблюдение. Косвенное 

подкрепление. Самоподкрепление. Когнитивный механизм 

самоэффективности (уверенности человека). Факторы самоэффективности. 

Теория социального научения Джулиана Роттера. Биографический 

очерк Дж. Роттера. Теория социального научения: основные концепции и 

принципы. Основная формула прогноза поведения. Интернальный и 

экстернальный локус контроля. Характеристика экстерналов и интерналов.  

Гуманистическое направление в теории личности. 

Гуманистическая теория личности Абрахама Маслоу. Биографический 

очерк А. Маслоу. Основные принципы гуманистической психологии. 

Мотивация: иерархия потребностей. Дефицитарная мотивация и мотивация 

роста.  

Понимание психологической защиты личности в работах А.Маслоу. 

Специфика понимания роли защитных механизмов в становлении личности в 

теории А. Маслоу (Комплекс Ионы).   Особенности самоактуализирующихся 

личностей.  Вершинные переживания. 

Феноменологическое направление в теории личности (К.Роджерс). 

Феноменологическая теория личности Карла Роджерса. 

Биографический очерк К. Роджерса.  Точки зрения Роджерса на природу 

человека. Руководящий мотив в жизни: тенденция актуализации. 

Феноменологическая позиция Роджерса. Понятие Я-концепция. Я-концепции 

личности по К. Роджерсу. Развитие Я-концепции. Полноценно 

функционирующий человек. Терапия, центрированная на личность 

Синтетические, смешанные подходы к личности 

Динамическая теория личности К. Левина. Принцип целостности и 

принцип конкретности. Психологическое поле: поведение полевое и целевое. 

Жизненная перспектива. Уровень притязания и самооценка. Лидерство и 

групповая динамика. 

Психосинтез Р. Ассаджиоли. Структура личности по Р.Ассаджиоли. 

Три уровня индивидуального бессознательного – низшее (безличное), 

среднее (личное), высшее (надличное). Коллективное бессознательное. Поле 

сознания. Личное «Я». Высшее «Я». Воля и основные психические функции. 

Субличности и их роль в поведении. Идентификация и деидентификация. 

Пять ступеней гармонизации субличностей. 

Трансактный анализ Эрика Берна. Структура личности по Э. Берну. 

Основные «эго-состояния» - детское, взрослое, родительское.  

Трансакции и трансактный анализ. Психологические «игры» и их 

анализ, их виды. Жизненные сценарии и их анализ. Трансактный анализ в 

терапии, обучении, семейном консультировании и других сферах. 

Концепции личности в советской психологии и психологии 

постсоветского пространства. Структура и механизмы её становления. 

Концепции личности в русле субъектного подхода С.Л. Рубинштейна 

(К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский). Личность в теории 

отношений В.Н. Мясищева. Концепция  личности К.К.Платонова. Установка 
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и объективация по Д.Н. Узнадзе в контексте психологии личности. 

Установка как общепсихологическая характеристика личности.  Социальная 

установка как проявление личности (Ш.А. Надирашвили). Концепции 

личности в русле деятельностного подхода. А.Н. Леонтьев о личности как 

иерархии мотивов. Концепция личности как персонализированного 

множества  А.В. Петровского (А.В. Петровский). Проблема личности в 

системно-структурном подходе Б.Г. Ананьева (Ганзен В.А.). Системно-

комплексный подход Б.Ф. Ломова к исследованию личности. Концепция 

В.Я.Ядова об иерархической структуре диспозиции личности.  

Источники, структура, механизмы становления личности, методы 

исследования  в различных направлениях исследования личности в советской 

психологии и психологии постсоветского пространства.  

Изучение смысловых структур и процессов в школе А.Н. Леонтьева 

(А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев,  Б.С. Братусь).  Понятие смысла в психологии 

личности Д.А. Леонтьева. Нравственно-духовная концепция личности Б.С. 

Братуся. Психосемантика сознания (В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелев). 

Тенденции и наиболее актуальные вопросы современной психологии 

личности. Новые поиски в теоретическом и эмпирическом исследований 

личности.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Проблема личности в психологической науке. Личность как предмет 

психологии.  

2. Научные исследование в психологии личности и их оценка. Общая 

характеристика методов исследование. 

3. Актуальные проблемы теории личности. Критерий оценки теории 

личности.  

4. Психодинамическое теория: личности:  психоаналитическая теория 

З.Фрейда и её практическое применение. 

5. Теории индивидуальной и аналитической психологии (А.Адлер, 

К.Юнг) 

6. Неофрейдизм и психология личности (Э.Эриксон, Э.Фромм, К.Хорни). 

7. Диспозициональное направление в теории личности (Г.Оллпорт, 

Р.Кэттелл, Г.Айзенк) 

8. Научающе-бихевиоральное направление в теория личности  

(Б.Ф.Скиннер). 

9. Когнитивные направление в теории личности (Дж.Келли). 

10. Социально-когнитивная теория личности (А.Бандура,  Дж.Роттер). 

11. Гуманистическое направление в теории личности (А.Маслоу) 

12. Феноменологическое направление в теории личности  (К.Роджерс). 

13.  Понимание личности в советской психологии (С.Л.Рубинштейн, 

Б.Г.Ананьев, В.Н.Мясищева, К.К. Платонов, В.С. Мерлин, А.В.Петровский, 

Д.Н.Узнадзе , А.Н.Леонтьев  и др.) 
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14. Современные концепция и теории личности психологов стран СНГ 

(Б.С. Братусь, А.Г Шмелев, Д.А. Леонтьев,  С.М. Джакупов и др.). 

15. Новые поиски в теоретическом и эмпирическом исследований 

личности.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности. М.: МГУ, 1990 

3. Бердібаева С.Қ. Тұлға психологиясы: оқу құралы. Алматы, 2015. 

4. Братусь Б.С. Аномалии личности, М., 2008. 

5. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии М., 1982. 

6. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1977. 

7. Платонов К.К. Структура и развитие личности. М., 1986. 

8. Психология личности. Тексты / Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырей. 

М., 2009. 

9. Слотина Т.В. Психология личности: Учебное пособие. СПб., 2008. 

10. Первин Л., Джон О. Психология личности. Теория и исследования. М., 

2000. 

11. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб, 2009. 

12. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 2000. 

13. Мадди Сальваторе Р. Теория личности / Пер. с англ. СПб., 2010. 

14. Психология личности в трудах зарубежных психологов. Сост. Реан 

А.А. СПб., 2001. 

15. Психология личности в трудах отечественных психологов. Сост. Реан 

А.А. СПб., 2001. 

 

Дополнительная: 

1. Абульханова-Славская К.А. Психология и сознания личности. М., 1999. 

2. Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие. СПб., 2001. 

3. Бодалев А.А. Психология о личности. М.: МГУ, 1988. 

4. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб., 2001. 

5. Ковалев А.Г. Психология личности. 3-е изд., переработ. и доп. М., 

1969. 

6. Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах. М., 1995. 

7. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. М., 1993. 

8. Мерлин В.С. Психология индивидуальности. М., 1996 

9. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л.,1960. 
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OPK3301 – ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Кудайбергенова С.К. – кандидат психологических наук, старший 

преподаватель  

Файзуллина А.К. – старший препрдаватель кафедры общей и 

прикладной психологии 

 

Рецензенты: 

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

национального университета  имени аль-Фараби 

Перленбетов М.А. – доктор психологических наук, профессор 

кафедры педагогики, психологии и социальных дисциплин Академии Кайнар 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обучение психологическому консультированию как одной из форм 

оказания человеку профессиональной психологической помощи является 

необходимым звеном подготовки специалиста-психолога, поскольку именно 

психологическое консультирование, наряду с психодиагностикой в нашей 

стране является наиболее распространенной формой психологической 

практики. Кроме своего специального значения, консультирование имеет 

общее значение как основа всякой психотехнической работы. Без этой 

основы невозможно заниматься ни профессиональной ориентацией 

подростков, ни тренингом менеджеров, ни семейной или групповой 

психотерапией, словом, никаким другим видом психотехнической практики. 

Непосредственной темой курса являются индивидуальные и групповые 

формы психологического консультирования. Освоение данного курса 

позволит студентам существенно пополнить и систематизировать знания в 

области психологического консультирования, сформировать навыки 

системного подхода к изучению личности и овладеть рядом практических 

инструментов для работы, чем обеспечивает конкурентоспособность 

выпускников, возможности их трудоустройства.  

Программа дисциплины «Основы психологического 

консультирования» составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом по дисциплине «5В050300 - Психология» 

Основные формы компетенции студента: 

При освоении курса «Основы психологического 

консультирования» студент будет знать: 

- базовые представления о содержании различных видов 

психологического консультирования; 
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- основные этапы, динамику и организацию процесса 

консультирования, а также базовые техники и приемы; 

- этические и правовые аспекты психолога-консультанта  

-основные стратегии, техники и приемы, используемые в  различных 

современных направлениях психологической помощи. 

Студент будет уметь: 

-выделять специфику психологического консультирования и 

самостоятельно формулировать его задачи применительно к конкретным 

ситуациям; 

-ориентироваться в широком спектре психологических проблем и 

помогать клиенту формулировать запрос на психологическую помощь. 

Должен овладеть: 

- базовыми навыками установления и поддержания психологического 

контакта; 

- навыками оказания психологической поддержки; 

- некоторыми специфическими приемами и методиками в рамках 

отдельных направлений психологического консультирования 

Для успешного усвоения курса «Основы психологического 

консультирования» студенты должны знать основные закономерности и 

механизмы психической деятельности личности и коллектива, развитие 

психики в онтогенезе, психологические теории личности, иметь навыки и 

умения работы с диагностическими психологическими методиками. 

Пререквизиты: «Общая психология», «Возрастная психология», 

«Психология развития», «Введение в социальную психологию».  

Перечень смежных дисциплин: «Медицинская психология» 

Программа дисциплины «Основы психологического 

консультирования» составлена в соответствии с типовым учебным планом по 

специальности «5В050300 - Психология». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

 Теоретические и практические основы психологического 

консультирования 

1 Введение в психологическое консультирование 

2 Личность специалиста в процессе консультирования. 

3 Структура и организация процесса консультирования. 

 Основные  современные  направления  консультирования 

4 Психоаналитическая традиция в психологическом 

консультировании. 

5 Аналитическая психология Юнга и индивидуальная психология 

Адлера. 

6 Бихевиорально-когнитивный подход в консультировании. 

7 Экзистенциально-гуманистическая традиция  в консультировании. 
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8 Нейролингвистическое программирование (НЛП). 

9 Экзистенциальный подход в психологическом консультировании. 

10 Гештальт-терапия. 

11 Теория переживания  и психотерапия. 

12 Трансовые методы работы в консультировании 

 Групповые формы работы в консультировании и психотерапии 

13 Общая теория групповой психотерапии. 

14 Некоторые направления современной групповой терапии. 

15 Семейное консультирование. 

 

     

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Место дисциплины «Основы психологического консультирования» в 

системе наук о человеке. Представления об основах психологического 

консультирования как составной части подготовки специалистов-психологов. 

Предпосылки развития и история становления основ психологического 

консультирования. Предмет курса «Основы психологического 

консультирования». 

Цель изучения дисциплины - знакомство студентов с принципами, 

формами и содержанием психологического консультирования.   

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать профессиональное мировоззрение в области 

психологического консультирования; дать студентам такую теоретическую 

карту психотерапевтической реальности, в рамках которой можно было бы 

одновременно осмысливать собственный опыт консультирования и понимать 

психологические механизмы всех известных психотерапевтических методов. 

2. Сформировать основы психотехнического мышления и 

профессиональную этику психолога-консультанта. 

3. Ознакомить с основными направлениями в области 

психологического консультирования. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Введение в психологическое консультирование 

История психологических практик как особых форм психологической 

культуры. Превращение психологии в самостоятельную практическую 

дисциплину. Психологические службы, их значение для психологии. 

Неадекватность/ Несоответственность естественно-научной парадигмы 

задачам психологической практики и психотехнической теории. 

Психотехническая теория. История понятия "психотехника" (Г.Мюнстенберг, 

Л.С.Выготский). Психотехника как особая культура организации опыта себя. 
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Ценности, язык, цели, процедуры, техники, как атрибуты этой культуры.  

Перспективы  развития  психотехнической  теории и методологии. 

Понятие о современном психологическом консультировании. 

Основной вопрос общей теории консультирования. Консультативные теория 

и практика. Различные модели психологического консультирования: 

медицинская, педагогическая, диагностическая, социальная, 

психологическая. Основные характеристики, достоинства и недостатки 

каждой модели. Соотношение понятий "консультирование", "психотерапия", 

"интервьюирование", "психологическая коррекция". Суть психологического 

консультирования - психологическая помощь здоровым людям  в совладании  

с различного рода внутри - и межличностными затруднениями  в процессе 

специально  организованного  взаимодействия (беседы). 

Цели консультирования: 1) преодоление конкретного 

психологического затруднения; 2) личностный рост клиента. Две ориентации  

в психологическом консультировании: 1) социально-психологическая 

(объективная); 2) индивидуально-феноменологическая (субъективная). 

Различия между ориентациями: а) в целях (приспособление к жизни - 

изменение жизни); б) в главном фокусе внимания (поведение-опыт); в) в типе  

коммуникации (эксплицитный - имплицитный); г) в представлении о главном 

средстве, определяющем изменения (подкрепление-осознание); д) в 

представлении о роли психологического контакта  консультанта и клиента 

(важная, но вторичная - решающая); е)в сроках (кратковременное - 

долговременное); ж) в объяснительных моделях (причинность - 

интенциональность); з) в представлении  о "реальности" (конвенциональная - 

индивидуальная реальность). 

Личность специалиста в процессе консультирования. 

Проблема соотношения профессиональных знаний и умений 

консультанта и его личности как средств психологического воздействия на 

клиента. Профессиональный Я-образ консультанта, личностный опыт, 

конгруэнтность, метанавыки. Личностные  характеристики эффективных 

консультантов. Проблема влияния личностных ценностей и жизненной 

философии  консультанта на его деятельность. Консультант - психотерапевт: 

сравнение понятий. Типичные трудности начинающего консультанта 

Проблема "профессионального сгорания" консультанта: причины, 

проявления, пути профилактики и преодоления. Проблема 

профессионального консультирования консультантов и работы под  

руководством супервизора как одна из сторон подготовки к 

профессиональной  деятельности. Подготовка консультантов. 

Этические принципы консультирования. Права клиента в 

консультативном процессе. Зависимость  клиента от консультанта как  

этическая проблема. Профессиональные и этические  обязанности и права  

консультанта. Конфиденциальность консультирования и ее ограничения. 

Этические и правовые вопросы  совмещения  консультативных и иных 

(дружеских, деловых, интимных) отношений  психолога с клиентом.  
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Личности консультанта и клиента.   

Структура и организация процесса консультирования. 

Начальный этап консультирования. Цель - установление  

психологического контакта, заключение психологического контракта  между 

клиентом и консультантом. Основное содержание этапа: прием клиента, 

представление (знакомство), сбор первичной информации о клиенте, 

заключение контракта (обсуждение целей, методов, продолжительности, 

стоимости консультирования, распределение ответственности, 

информирование клиента о его правах и обязанностях, обсуждение вопросов 

конфиденциальности и ее ограничений). 

Этап расспроса клиента. Цель этапа - прояснение смысла проблемы. 

Техники активного слушания - невербальный и вербальный компоненты. 

Парафраз и пауза. Прояснение смысла проблемы клиента. Виды проблем: 

центральная проблема, проблема-прикрытие, глубинная проблема и пр. 

Проблема как результат совместной деятельности консультанта и клиента. 

Заключение контракта. Основные приемы и средства, используемые 

консультантом: прямые вопросы, нерефлексивное и активное слушание, 

эмпатическое понимание, невербальное и вербальное ободрение клиента. 

Результат этапа - формулирование консультативных гипотез и установление 

раппорта. Рабочий этап. Этап оказания психологического воздействия. Цель - 

достижение  клиентом  понимания  и преодоление  психологических 

затруднений. Основное содержание этапа: использование  различных  

психотехнических средств  для содействия клиенту  в осмыслении  и 

преодолении его психологических  трудностей. Работа с сопротивлением и 

трансфером. Понятие сопротивления. Готовность клиента  как условие  

успешности работы с сопротивлением.  Пути обращения с сопротивлением. 

Результат работы с сопротивлением. Позитивный и негативный трансфер. 

Контртрансфер - позитивный и негативный. Эффективность работы с 

трансфером. Работа с контртрансфером.  

 Заключительный этап. Выход из трансфера и приобретение 

суверенитета. Формирование  постконсультативного поведения. Основные 

принципы работы на этом этапе. Организация времени и пространства 

консультирования. 

 

ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Психоаналитическая традиция в психологическом 

консультировании 

З. Фрейд – основатель психоанализа. Методологический статус 

психоанализа и проблема консультирования в рамках психоаналитической 

терапии. Современные тенденции в психоанализе. Теория объектных 

отношений Ч.Томе и Х.Кэхеле  и особенности психоанализа. Использование 

психоаналитических техник и процедур в процессе консультирования 

(свободные ассоциации, анализ и интерпретация сновидений, анализ и 
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интерпретация переноса и сопротивления). Оценка подхода: достоинства и 

ограничения. 

Аналитическая психология Юнга и индивидуальная психология 

Адлера 

Аналитическая психология К.Г. Юнга: ценности, цели, процедуры, 

техники. Трансформация основных методологических проблем психоанализа 

в аналитической психологии. Понятие «мифа» в культуре анализа и 

методологические проблемы личности.  Психотерапевтические принципы по 

Юнгу. Типы личности по К.Юнгу, анализ и специфика консультирования. 

Индивидуальная  психология Адлера. Смысл жизни,  комплекс 

неполноценности, стремление к превосходству, стремление к общности,  

субъект, творческая сила. Схема апперцепции и аранжировки, смысл 

психических процессов, стиль жизни,  механизмы компенсации и 

сверхкомпенсации. Консультативный процесс: цели, роль и функция 

консультанта, опыт клиента, взаимодействие между консультантом и 

клиентом, консультативные техники и процедуры Адлерианской 

психотерапии (анализ ранних воспоминаний, анализ сновидений и 

приоритетов, суммирование впечатлений, интерпретация, реориентация, 

метафорическое взаимодействие, парадоксальная интенция). Оценка 

подхода: достоинства и ограничения. 

Бихевиорально-когнитивный подход в консультировании 
А.Лазарус - крупнейший представитель современной  бихевиоральной 

психотерапии  и консультирования. Когнитивно-бихевиоральный подход (А. 

Эллис, А. Бек). Основные ценности, цели, процедуры. Овладение основными 

консультативными навыками: распознавание лицевой экспрессии и поз. 

Выразительные движения и мимика. Паравербальные выразительные 

средства. Активное слушание и вербальное следование. Тренинг умений и 

навыков.  

Навыки внимания и влияния. Минимальное подкрепление. 

Консультативный процесс. Прояснение смысла. Достижение согласия. 

Принципы построения обратной связи в ходе консультирования. 

Конфронтация. Суммация в процессе и итоговая суммация. Выражение 

собственных чувств. Консультативные техники и процедуры: 

релаксационный тренинг, систематическая десенсибилизация, методы 

моделирования (А. Бандура). Тренинг социальных умений (уверенности и 

т.п.). Программы саморуководства и самоуправления. Оценка  подхода.  

Рационально-эмотивная терапия и другие  когнитивно-бихевиоральные 

подходы в психологическом консультировании. А. Эллис  - основоположник 

РЭТ. А.Т. Бэк, Д. Майхенбаум - виднейшие представители современного  

когнитивно-бихевиорального подхода. Основные понятия РЭТ-

иррациональные верования, убеждения, «должен» и «обязан». 

Консультативный процесс: цели, роль и функции консультант, опыт клиента, 

консультативные техники и процедуры:  когнитивные методы (опровержение 

иррациональных идей, замена иррациональных верований рациональными, 



220 

 

библиотерапия, изменение языка, юмор), эмотивные методы, рациональное 

переструктурирование и достижение рациональной философии жизни, как 

основа эмоционального благополучия и поведенческой успешности человека. 

Терапия реальностью. Оценка подхода: достоинства и ограничения. 

Экзистенциально-гуманистическая традиция  в консультировании 
Клиентцентрированная психотерапия. К.Роджерс - основоположник 

подхода. Ключевые понятия: позитивный взгляд  на природу человека, 

человеческий потенциал, тенденция к актуализации и самоактуализации, Я-

концепция, Я-идеальное, внутренняя  организмическая  оценка и внешняя  

оценочная система, конгруэнтность/неконгруэнтность, эмпатийное 

понимание, безусловное принятие/уважение, угроза и тревога, защитные 

механизмы (искажение, отрицание), феноменологический мир человека, 

опыт, личность как процесс, полностью функционирующая личность. 

Основные цели, ценности, техники, процедуры. Терапевтические установки: 

безусловное принятие, безоценочность, эмпатия, аутентичность. Роль 

эмпатия  в процессе консультирования. Эмпатия как необходимое состояние 

и консультанта, и клиента. Неэффективное консультирование как следствие 

неверных установок. Клиентские ожидания и модели консультирования. 

Понятие эмпатия у Роджера. Представления о «Я». Аутентичность. 

Безоценочность, принятие, активное слушание. Клиент-центрированная 

терапия и педагогика. 

Понятие самоактуализации у Маслоу. Бытийные ценности. Мета- 

потребности и мета- патология. Личностный рост и психологическая защита. 

Способы поведения, ведущие к самоактуализации. Деритуализация, 

реритуализация. Терапевтические отношения. Обучение основным навыкам 

клиент - центрированной терапии.  

 Субъект как часть духовного бессознательного по В. Франклу. Судьба 

и свобода. Смысловая реальность, инкапсулированный человек, 

экзистенциальный вакуум. Ценности творчества, ценности переживания, 

ценности отношения. Особенности консультирования по Франклу. 

Нейролингвистическое программирование (НЛП) 
Основные принципы НЛП. Диагностика процесса переживания через 

глазодвигательные реакции, модальные операторы. Конгруэнтность. 

Принципы изменения процесса переживания. Калибровка. Парафраз. 

Репрезентативные системы. Ключи доступа. Модальности. Присоединение и 

ведение - фазы эффективного взаимодействия. Субмодальности - 

микроэлементы опыта. Основные цели, ценности, техники, процедуры. 

Метамодель и ее использование в процессе консультирования. 

Экзистенциальный подход в психологическом консультировании 

В. Франкл, Р. Мэй и И. Ялом - виднейшие представители подхода. 

Экзистенциально-философские корни подхода: Ф.М. Достоевский, С. 

Кьеркегор, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, Ж-П. Сартр, М. Бубер. Ключевые 

понятия экзистенциального подхода: сознание и самосознание, свобода и 

ответственность, стремление к сохранению и проявлению своей 
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идентичности и к глубоким отношениям с другими, поиск смысла, тревога 

как атрибут человеческого существования, осознание неизбежности смерти. 

Цели, процедуры, техники экзистенциальной психотерапии. В.Франкл и его 

концепция психотерапии. Цели, процедуры, техники логотерапии. 

Гештальт-терапия 
Гештальт-подход в психологическом консультировании. Ф.Перлз - 

основоположник подхода. Влияние  дзен-буддизма на гештальт-терапию. 

Ключевые понятия: «гештальт», «фигура-фон», «здесь-и-сейчас», «полное 

осознавание», «незавершенный гештальт», контакт и сопротивление 

контакту, защитные механизмы, энергия и блоки свободному течению 

энергии, плодотворная пустота. Представления о характере и личности, как 

социальных  феноменах, препятствующих процессу совершенствования. 

Стадии, уровни развития  невроза по Ф. Перлзу. Консультативный процесс:  

цели, роль  и  функции консультанта, опыт клиента, взаимодействие между 

клиентом и консультантом, консультативные техники и процедуры: техника 

пустого стула, ролевые игры, проективные игры, обращение в 

противоположное, работа со сновидениями и др. Оценка подхода: 

достоинства и ограничения. 

Теория переживания  и психотерапия. 
Ключевые идеи теории переживания. Смысл. Феноменология 

смыслоутраты. Ситуация невозможности. Принятие идеи невозможности  в 

психотерапевтическом процессе. Переживание как деятельность по 

производству смысла. Техника переживания. Построение типологии 

жизненных миров по Василюку Ф.Е. Понятие психотехнической единицы. 

Психотехнические единицы: интерпретация - бессознательное, переживание 

- эмпатия, сознавание - понимание, майевтика-рефлексия.  Соотношение 

единиц с психотерапевтическими школами. Метафора и сказка в 

терапевтическом процессе. Режиссерская постановка симптома. 

Интегративная тенденция в современном психологическом 

консультировании. Субъектная детерминация смысла. Субъект как 

многоликий мир. Механизмы персонализации. Смысл как результат 

сотворчества множества виртуальных субъектов. Проблемы потери смысла и 

неспособности к смыслотворчеству. Особенности смыслового анализа в 

субъектном подходе и  специфика консультирования. Данные исследований 

об интегративных тенденциях  в современном консультировании. Различные 

уровни синтеза. Учет культурных, этнопсихологических  и  других  средовых 

факторов  в  ходе  консультативной  и коррекционной  работы. 

Трансовые методы работы в консультировании 

Измененные состояния сознания, понятие транса и трансовой воронки. 

Пути входа и выхода из транса. Трансовые, медитативные  методы работы с 

клиентом. Эриксонианский гипноз. Элементы эзотерических практик работы 

с клиентом. Показания и противопоказания. Аутотренинг. 

 

ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И 
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ПСИХОТЕРАПИИ 

Общая теория групповой психотерапии 
История развития групповой терапии. Стадии группового  

терапевтического процесса. Групповые нормы, ценности, роли. Лидерство и 

работа с ним в разных моделях терапевтических групп. Ролевые позиции 

тренера. Подготовка консультанта к работе с группой. Этические принципы в 

групповой работе. Социально-психологический тренинг. Т-группы: история, 

развитие, основные понятия и процедуры.  

Группы встреч. История  и  развитие. Основные понятия: 

самораскрытие, осознание самого себя, ответственность, внимание к 

чувствам, здесь и теперь. Основные процедуры: установление контакта, 

построение доверительных отношений, изучение конфликтов, изучение 

сопротивления, сочувствие и поддержка.  

Некоторые направления современной групповой терапии 

Психодрама. История, развитие, основные  понятия (ролевая игра, 

спонтанность, теле, катарсис, инсайт) и процедуры.  

Телесно-ориентированная психотерапия. История, развитие, основные 

понятия (энергия, мышечная броня, почва под ногами), и процедуры. 

Подходы Лоуэна, Райха, Фельденкрайза,  Янова.  

Группы терапии искусством. Арт-терапия, танцевальная терапия,  

библиотерапия, музыкальная терапия. История, развитие, основные понятия 

и процедуры.   

Группы транзактного анализа. Э.Берн - основоположник подхода. 

Основные  понятия: эго-состояния, транзакции, типы транзакций, 

предписания и ранние решения, поглаживания, игры, купоны, жизненный 

сценарий, пересмотр  ранних решений  и выход за пределы сценария. 

Консультативный процесс: цели, роль и функция консультанта, опыт 

клиента,  взаимодействие между консультантом и клиентом, 

консультативные техники и процедуры: структурный анализ,  анализ 

семейного программирования, анализ ритуалов, времяпрепровождений, игр и 

жизненных сценариев.  

Семейное консультирование 
Особенности семейного консультирования. Системная и 

стратегическая семейная терапия. Подходы С. Минухина, К Витакера, Д. 

Хейли, В.Сатир,  М. Боуэна. Цикл развития семьи. Параметры семейной 

системы: семейные правила, мифы, стереотипы взаимодействия, 

стабилизаторы семьи. Семейная история. Методололгические принципы 

системной семейной терапии: циркулярность, гипотетичность, 

нейтральность. Психотерапевтические техники и приемы, используемые в 

работе с семьей. Этапы психотерапевтического воздействия на семейную 

систему. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

 

1. Консультативная теория и практика. Представления о современном 
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психологическом консультировании.  

2. Консультант и клиент в процессе взаимовлияния. Этические 

принципы консультирования. 

3. Современные тенденции в психоанализе. Использование 

психоаналитических техник и процедур в процессе консультирования. 

4. Структура бессознательного по Юнгу. Различия в подходах к 

толкованию сновидений у Юнга и Фрейда. 

5. Индивидуальная  психология Адлера. Структура личности по А. 

Адлеру. Основные понятия 

6. Принципы  гуманистической  психологии. 

7. Основные цели, ценности, техники, процедуры клиент- 

центрированной психотерапии.  

8. Гештальт-подход в психологическом консультировании. Ф.Перлз - 

основоположник подхода. Основные понятия гештальт-терапии. 

9. Основные цели, техники и процедуры гештальт-терапии. Стадии, 

уровни развития  невроза по Ф.Перлзу. 

10. Ключевые понятия, цели, техники и процедуры экзистенциального 

подхода. 

11. Когнитивно-бихевиоральный подход. Теории Бека, Эллиса. 

Основные понятия, цели, техники и процедуры метода. 

12. Транзактный анализ в психологическом консультировании. 

13.  Интегративная тенденция в современном психологическом 

консультировании. 

14. Групповые формы работы: преимущества и ограничения 

15. Основные направления современной групповой психотерапии 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Сделайте сравнительный анализ в таблице на тему «Психотерапия и 

психологическое консультирования как  виды психологической помощи». 

2. Напишите Эссе «Организация времени и пространства 

консультирования». 

3. Подготовьте реферат на тему «Невербальные навыки поддержания 

контакта с клиентом»  

4. Сделайте сравнительный анализ этапов  процесса консультирования.  

5. Напишите научное эссе «Виды психологической защиты личности и 

работа с ними в процессе консультирования».  

6. Проведите анализ сновидений в психоаналитической традиции. 

7. Сделайте сравнительный анализ психотерапии Юнга и Адлера. 

8. Подготовьте презентацию на тему: «Методы когнитивной 

психотерапии»  

9. Составьте программу тренинга на тему:  «Релаксация и ее виды». 

10. Предложите сценарий тренинга на тему «Тренинг ассертивности». 
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11. Составьте и презентируйте программу семинара-тренинга на тему: 

«Тренинг личностного роста».  

12. Дискуссия на тему: Основные принципы и содержание 

гуманистического направления в консультировании и психотерапии. 

13. Подготовьте выступление  на тему: «Рефрейминг как метод НЛП и его 

возможности» 

14. Подготовьте материалы к дискуссии  на тему «Этические нормы 

работы в группе».  

15. Подготовьте таблицу с описанием видов арт-терапии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Сделайте доклад на тему: «Профессиональная подготовка 

консультанта и проблема эмоционального выгорания психолога». 

2. Подготовьте эссе « Требования к личности консультанта».  

3. Напишите реферат на тему: «Виды психологической защиты».  

4. Раскройте понятие «Супервизия» 

5. Приведите примеры работа психолога с сопротивлением клиента 

(сообщение в форме реферата) 

6. Раскройте основные понятия краткосрочной психодинамической 

терапии 

7. Покажите достоинства и ограничения проведения транзактного 

анализа в группе 

8. Составьте схему опорных понятий по теме «Методы рационально-

эмотивной терапии» 

9. Сделайте обзор подходов в работе со страхами и тревожностью в 

поведенческой психотерапии 

10. Напишите эссе «Иррациональные убеждения и работа с ними  в  

когнитивной терапии» 

11. Опишите метод парадоксальной интенции В. Франкла 

12. Проанализируйте возможности использования методов НЛП в 

работе с психосоматическими больными 

13. Опишите методы наведения транса 

14. Проанализируйте  специфику применения техники гештальт-

терапии в работе с травматическим переживаниями 

15. Подготовьте сообщения в виде устного выступления на тему 

«Психологическое консультирование детей и подростков». 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 
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1. Айви А., Айви М.Б., Саймек-Даунинг Л. Консультирование и 

психотерапия. Сочетание методов, теории и практики - М.,2009. 

2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М, 2011 

3. Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика М., 

2008 

4. Мэй Роло Искусство психологического консультирования. – М., 

2010. – 224 с. 

5. Немов Р.С. Основы психологического консультирования Учеб. для 

студ. педвузов. – М.: 2012. - 394 с. 

6. Жалпыға арналған арт-терапия. Мадалиева З.Б., Көмекбаева Л.К, 

Сулеймен М.М. Алматы, 2016 ж. 

7. Касен Г.А., Абдуллаева П.Т. Социально-психологическое 

консультирование в школе. А, 2011 

8. Лиясова А.А. Әлеуметтік-психологиялық тренинг негіздері./ 

Әдістемелер жиынтығы. Прутченков А.С. «Свет мой зеркальце скажи....» 

Орыс тілінен аударған  Алматы, 2011 

9. Пузиков В.Г.Технология ведения тренинга.– Тренинг 

технологиясына кіріспе/ Орыс тілінен аударып және құрастырған 

А.Лиясова.- Алматы, 2011-237 бет 

10. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования – СПб.: 

Издательство «Питер», 2009. – 464с  

11. Хрестоматия по психологическому консультированию. 

Составитель Сапарова И.А. Алматы, 2004 

 

Дополнительная: 

1. Adalbjarnardottir S., Rafnson F. D. Adolescent antisocial behavior and 

substance use: Longitudinal analysis//Addictive Behaviors. V. 27. 2012. 

2. Malatestinic D., Micovic V., Kendel G., Baricev-Novakovic Z. Assessment 

of psychological and social factors in adolescents risk behavior: questionnaire 

study // Croat. Med. .1. Feb. V. 46. № 1. 2005. 

3. Бурно М.Е О характерах людей. – М., 2010   

4. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.,МГУ, 1991. 

5. Вачков И. Основы технологии группового  тренинга. Психотехники. 

М.,2008. 

6. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. Учебник. – СПб., 2008. – 672 с. 

7. Клусман Рудольф. Справочник по психотерапии. – СПб., 2014. – 368 

с. 

8. Минделл Эми. Психотерапия как духовная практика  /Пер. с англ. И.и 

Л. Романенко. — М.: Независимая фирма "Класс", 1997. 

9. Никитин В.Н. Психология телесного сознания. М., 2000.  

10. Пезешкиан Н.Психотерапия повседневной жизни. М., 2004 

11. Психотерапия жизнью. Сост Р. Кочюнас. – Вильнюс, 2008. – 416 с.  

12. Рудестам Н. Групповая психотерапия. М.,2009. 

13. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., 2011. 
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14. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.,1990. 

15. Фрейд 3. Очерки психологии бессознательного. М.,2007 

16. Фоппель К. Психологические группы. Рабочие материалы для 

ведущего. М., 2000 

17. Ялом И. Групповая психотерапия. Теория и практика. – М., 2010. – 576 

с. 

18. http://www.psychology.ru 

 

http://www.psychology.ru/
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МР3302 – МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Кудайбергенова С.К. – кандидат психологических наук, старший 

преподаватель  кафедры общей и прикладной психологии 

Садыкова А.Т. – магистр психологии, старший преподаватель 

кафедры общей и этнической психологии 

 

Рецензенты: 

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

национального университета  имени аль-Фараби 

Перленбетов М.А. – доктор психологических наук, профессор 

кафедры педагогики, психологии и социальных дисциплин Академии Кайнар 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В курсе систематически изложены теоретические, методологические  и 

практические аспекты медицинской психологии, в том  числе основы 

патопсихологии и нейропсихологии, проблемы детского дизонтогенеза, 

социальной патологии, психологических  проблем психосоматической  

медицины и другие актуальные вопросы современной медицинской 

психологии.  

Основные формы компетенции студента: 

При освоении курса «Медицинская психология» студенту  

необходимо  знать: 

- основные направления и содержание работы психолога в 

медицинских учреждениях; 

- значение психологических факторов в развитии, течении и лечении 

нервно-психических и соматических заболеваний; 

- психические проявления различных болезней, личностных аномалий, 

отклонений, нервно-психических расстройств в их динамике  у детей и 

взрослых; 

- экспериментально - психологические методы диагностики нарушений 

психических функций и процессов, а также личностных проявлений; 

- основы психотерапии и реабилитации как восстановления и 

сохранения не только здоровья, но и личного и социального статуса 

больного. 

Студент должен уметь: 

- анализировать и выделять причины нарушений или отклонений 

психики, роль психологического фактора в возникновении, течении и 

лечении того или иного заболевания; 
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- проводить дифференциально-психологическую диагностику 

психических нарушений в клинике психоневрологических, 

психосоматических и соматических нарушений. 

Должен овладеть: 

- навыками  исследования и интерпретации нарушений психических 

функций в связи с задачами патопсихологического или 

нейропсихологического исследования; 
- некоторыми навыками психологической коррекции и реабилитации, используемыми в работе с 

пациентами  

Для усвоения курса  медицинской  психологии студентам необходимы 

знания основ физиологии высшей нервной деятельности, общих 

закономерностей и механизмов психической деятельности, развития психики 

в онтогенезе, они должны обладать умениями и навыками проведения и 

психологического наблюдения и эксперимента. 

Пререквизиты: «Общая психология», «Психология развития», 

«Дифференциальная психология» 

Перечень смежных дисциплин: «Основы психологического 

консультирования» 

Программа дисциплины «Медицинская психология» составлена в 

соответствии с типовым учебным планом по специальности «5В050300 - 

Психология» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

ВВЕДЕНИЕ В МЕДИЦИНСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

1 Предмет и структура современной медицинской психологии.  

Основные направления и содержание работы клинического 

психолога.  

2 Методологические и теоретические проблемы современной  

медицинской  психологии. 

ПАТОПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ АНОМАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

3 Основы патопсихологии. Методы и процедуры 

патопсихологического исследования 

4 Понятие психического дизонтогенеза. Факторы, определяющие 

особенности аномального психического  развития. 

5 Виды аномального развития: психическое недоразвитие, 

задержанное психическое развитие, дефицитарное психическое 

развитие. 

6 Виды аномального развития: искаженное,  поврежденное, 

дисгармоническое   психическое   развитие. 

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

7 Общие понятия о психических заболеваниях. Расстройства 
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аффективной сферы. 

8 Шизофрения. Эпилепсия 

9 Неврозы у детей и взрослых. 

НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АНОМАЛИИ 

ЛИЧНОСТИ 

10 Расстройства сознания и познавательных процессов 

11 Аномалии личности  

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ 

12 Предмет, задачи, отрасли нейропсихологии.  

13 Основные нейропсихологические синдромы при локальных 

поражениях мозга. 

ОСНОВЫ  ПСИХОСОМАТИКИ 

14 Предмет и задачи психосоматики как отрасли медицинской 

психологии. Взаимосвязь соматического и психологического 

факторов.  

15 Психологические проблемы в клинике соматических заболеваний 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Медицинская психология является одной из ведущих областей  

современной психологии. Развитие  медицинской психологии  - общемировая 

тенденция. Особенностью медицинской психологии является тесная 

постоянная связь  ее фундаментальных теоретических основ и ее внедрения в 

решение прикладных практических задач народного здравоохранения. В 

настоящее время медицинская психология  среди других  областей 

психологии является  наиболее внедренной в решение широкого круга задач 

здравоохранения. 

Целью дисциплины является  ознакомление студентов  с основами 

современной нейропсихологии, патопсихологии, психологическими 

знаниями  клиники соматических  заболеваний,   аномалий развития, а также 

с основами их  диагностики, коррекции и профилактики. 

Задачи курса: 

- Познакомить с основными направлениями и тенденциями развития 

современной медицинской психологии 

- Дать представления о видах нарушенного развития и психических 

заболеваниях у детей и взрослых, о нейропсихологической структуре 

головного мозга и ведущих нейро- и патопсихологических синдромах, о 

психосоматических нарушениях и возможностях их психологической 

коррекции. 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
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ВВЕДЕНИЕ В МЕДИЦИНСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

 

Предмет и структура современной медицинской психологии. 

Основные направления  и содержание работы клинического психолога 

Предмет и объект медицинской психологии. История развития и 

современное состояние медицинской психологии. Медицинская психология 

как отрасль психологической науки, ее связь с другими науками. 
Основные разделы современной медицинской психологии: нейропсихология, патопсихология,  

психосоматика.  

Психологическая служба в системе здравоохранения Республики Казахстан. Психологи в системе 

психиатрической и наркологической помощи населению. Служба "кризисных состояний" и телефоны 

доверия. Психологическая помощь семьям с аномалиями развития детей. Клинические аспекты  в работе 

психологической службы  в  системе образования и в системе социальной  помощи  населению.  

Основные направления деятельности медицинских психологов. Штатные нормативы и функции 

медицинских психологов  в  лечебных  учреждениях страны. Этический  и правовой аспекты  деятельности 

медицинских психологов. Роль  медицинских психологов  в  осуществлении различных задач медицинской 

экспертизы (врачебно-трудовая, военно-медицинская, судебно-психиатрическая, медико-педагогическая). 

Методологические и теоретические проблемы современной  

медицинской  психологии 

Проблемы “нормы” и “патологии”. Определение  понятий  "норма" и  

"патология"  как  основная  методологическая  проблема  медицинской  

психологии. Подходы  к  пониманию  нормы. Причинно-следственные  

взаимосвязи  в  медицинской  психологии. Понятие  причинности  в  

медицинской  психологии. Эндогенные  и  экзогенные  причины. Основные  

объяснительные парадигмы   в  медицинской  психологии. 
Психологическая диагностика в медицинской психологии. Понятие о медицинском  и 

психологическом диагнозах. Негативная и позитивная диагностика. Уровни психологического диагноза. 

Понятие о психотерапии и психокоррекционных мероприятиях.   

   
ПАТОПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ АНОМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Основы патопсихологии. Методы и процедуры патопсихологического исследования 

Предмет и задачи патопсихологии. Основные функции патопсихологов  в психоневрологических 

учреждениях. Принципы использования экспериментально-психологических методов в целях клинико-

нозологической диагностики. Участие патопсихологов в решении практических задач психиатрической 

клиники. 

Понятие психического дизонтогенеза. Факторы, определяющие 

особенности аномального психического  развития 

Психология аномального развития. Факторы, определяющие развитие 

психики. "Первичные" и "вторичные" дефекты развития.  Проблема 

соотношения распада и  развития психики. Понятие о дизонтогенезе ВПФ. 

Параметры дизонтогенеза (В.В. Лебединский) Роль возрастного фактора в 

нарушении ВПФ.  

Виды аномального развития: психическое недоразвитие, 

задержанное психическое развитие, дефицитарное психическое развитие 

Психическое недоразвитие на модели умственной отсталости. 

Основные клинические формы. Особенности психических процессов при 

умственной отсталости. Диагностика. Конкретные экспериментально-

психологические методики. 

Задержанное психическое развитие (ЗПР). Этиология ЗПР. Виды ЗПР. 
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Дифференциальная диагностика. Проблемы психологической  коррекции 

ЗПР. 

Дефицитарное психическое развитие. Задачи  и методы  коррекционной 

работы с детьми  с дефицитарным психическим развитием. 

Виды аномального развития: искаженное, поврежденное, 

дисгармоническое психическое развитие 

Поврежденное психическое развитие. Органическая деменция. 

Этиология. Нарушения мышления при органической деменции. 

Искаженное психическое развитие. Ранний детский аутизм. 

Диагностика  и коррекция. 

Дисгармоническое   психическое   развитие. Понятие   социальной 

дезадаптации. Психопатии и акцентуации характера (Ганнушкин П., 

Леонгард К., Личко А.). Определение понятия "психопатии" и "акцентуации" 

характера. Современная  классификация  акцентуаций характера и 

психопатий. Роль психолога в профилактике и коррекции акцентуаций  и 

психопатий характера у детей. 

 

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Общие понятия о психических заболеваниях. Расстройства 

аффективной сферы 

Причины и особенности течения психических заболеваний. 

Качественная специфика психических заболеваний и их отличие от 

соматических болезней. Эндогенные и экзогенные заболевания. 

Современные  методы диагностики и лечения психических заболеваний. 
Основные клинические формы нарушения  настроения. Феноменология  тоски, тревоги и страха. 

Панические расстройства. Фобии. Посттравматические стрессовые расстройства. Аффективные 

расстройства при органических поражениях ЦНС. Депрессии, их иды. Депрессивная  триада. Мании, 

маниакальная триада. Биполярные расстройства. Психологические  подходы  к  пониманию  арушений  

моциональной сфере  чности. Основные направления психокоррекционной и психотерапевтической  работы  

нарушениями эмоциональной сферы. 

Шизофрения. Эпилепсия 

Этиология шизофрении. Виды шизофрении. Общие клинико-

психологические характеристики шизофрении. Экспериментально - 

психологическая диагностика шизофрении. Психологическая характеристика 

мыслительных, эмоциональных процессов  и нарушения личности при 

шизофрении.  
Этиология эпилепсии. Общие клинико-психологические особенности. Судорожные припадки, их 

виды. Эпилептический и истерический приступы, их отличия. Нарушения сознания при эпилепсии. 

Психологические особенности мышления и памяти при эпилепсии. Изменения личности при эпилепсии. 

Экспериментально - психологическая диагностика при эпилепсии.  

Неврозы у детей и взрослых 

Современные теории сущности невротических расстройств. 

Психологические  теории сущности  неврозов. Расстройства  невротического 

регистра, связанные с  тревогой: 1) обсессивно-компульсивные расстройства, 

сопциальный контекст их возникновения; проявления обсессий и  

компульсий, психологические механизмы их возникновения; 

психотерапевтическая и психокоррекционная работа с этими  
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расстройствами; 2) соматоформные  расстройства: конверсионные (истерия), 

соматизированные, ипохондрия. Психокоррекционная и 

психотерапевтическая работа с ними: 3) Диссоциативные расстройства: 

психогенная амнезия, деперсонализация; 4) Расстройства, связанные с 

нарушением "образа Я": дисморфомании, дисморфофобии. Нервная 

анорексия. Неврозы у детей. Формы проявления неврозов у детей.  

 

НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

АНОМАЛИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Расстройства сознания и познавательных процессов 

Синдромы расстройств сознания: кома, ступор, онейроид, сумеречное 

состояние, оглушенное состояние сознания, делирий, деперсонализация. 

Сверхценные  идеи, психологический механизм  их образования. Паранойя. 

Бред, виды  бреда. Измененные состояния сознания. 
Нарушения ощущений и восприятия. Расстройства внимания. Расстройства памяти. Воля и ее 

нарушения. Нарушения мышления при разных формах нервно-психических расстройств. Методы 

исследования нарушений познавательных психических процессов 

Аномалии личности 

Роль личностного фактора в генезе заболеваний, в борьбе с болезнью, в 

предупреждении и лечении заболевания. Патологические изменения 

личности, нарушения мотивационной сферы личности целеполагания, 

иерархии мотивов, нарушении опосредованности. Процесс 

смыслообразования и его нарушения. Нарушения саморегуляции.   
Аддиктивное поведение. Алкоголизм. Наркомания. Нехимические (поведенческие) аддикции. 

Применение методов  психотерапии  и  психокоррекции  для  коррекции  аддиктивного  поведения.  

Личность в  кризисе  и  проблемы  суицидологии. 

 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ 

Предмет, задачи и отрасли нейропсихологии 
Предмет нейропсихологии и направления нейропсихологии. Вклад 

нейропсихологии в раскрытие структуры психических процессов. 

Нейропсихологический анализ мозговых основ психической деятельности. 

Проблема локализации высших психических функций, данные 

нейропсихологических исследований о многозвенном строении  психических 

функций  и их «представленности» в разных  отделах головного мозга. 

Учение Лурия о системной организации ВПФ. Горизонтальная и 

вертикальная организация мозговых структур. Динамическая  локализация 

ВПФ. Рассмотрение ВПФ как сложных саморегулирующихся процессов, 

социальных по своему происхождению, опосредованных по своему строению 

и сознательных, произвольных по способу своего функционирования.  

Проблема межполушарной ассиметрии и межполушарного 

взаимодействия. 
Основные нейропсихологические синдромы при локальных поражениях мозга 
Синдромальный нейропсихологический анализ поражений разных отделов головного мозга. 

Понятие синдрома. Характеристика разных видов нейропсихологических синдромов. Методы диагностики 

нарушений психических процессов  при локальной  патологии мозга. 
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Восстановление нарушенных высших психических функций. Значение 

восстановительной работы медицинских психологов. Сравнительная 

характеристика восстановительного и "нормального" обучения. Задачи 

восстановительного обучения. Пути восстановления ВПФ. Принципы 

восстановительного обучения. Восстановление нарушенной речевой 

деятельности.  

 

ОСНОВЫ  ПСИХОСОМАТИКИ 

Предмет и задачи психосоматики как отрасли медицинской 

психологии. Взаимосвязь соматического и психологического факторов 

Психосоматика как область междисциплинарных исследований. 

Проблема связи психического и соматического. Психологические и 

медицинские теории психосоматических заболеваний. Роль психических 

факторов в  возникновении  и течении  соматических  болезней. Роль семьи в 

развитии и поддержании психосоматозов. Межкультурные аспекты 

психосоматики. Психологическая характеристика личности, склонной к 

психосоматике. 

Психологические проблемы в клинике соматических заболеваний 

Внутренняя картина болезни. Изменения личности при хронических 

соматических заболеваниях. Особенности личности и болезнь. 

Психологические аспекты коррекции и реабилитации  соматических больных 

на разных этапах болезни (профилактика, начальный этап заболевания, 

острый период, ремиссия, хроническое состояние, угроза жизни). 

Общие аспекты психологической коррекции и социально-трудовой 

реабилитации больных людей.  Вопросы взаимоотношений врача и больного. 

Роль личностных особенностей врача. Значение эмпатии. Ятрогении. 

Возможности и особенности работы психолога с врачами и младшим 

медперсоналом больниц. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Современное состояние медицинской психологии и ее основные 

разделы.  

2. Основные подходы к пониманию нормы и патологии в медицине и 

психологии 

3. Патопсихология как отрасль медицинской психологии. Организация 

и проведение патопсихологического исследования. 

4. Понятие дизонтогенеза. Этиология дизонтогенеза. Классификация 

дизонтогенеза. 

5. Характеристика психического недоразвития, задержанного и 

дефицитарного психического развития. 

6.  Характеристика поврежденного, искаженного и дисгармоничного 

психического развития. 

7. Дисгармоническое развитие личности на примере акцентуаций и 
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психопатий.  

8. Психические заболевания: этиология, виды течения. Клинико-

патопсихологическая характеристика маниакально-депрессивного психоза 

9. Клинико-патопсихологическая характеристика шизофрении, 

эпилепсии. 

10. Клинико-патопсихологическая характеристика неврозов в 

детском и взрослом возрасте.   

11. Нарушения познавательных психических процессов. 

Расстройства сознания. 

12. Аддиктивные расстройства. 

13. Синдромы нарушений высших психических функций при 

локальных  поражениях  мозга.  

14. Проблема взаимосвязи психологического и соматического 

факторов. Психосоматические заболевания.  

15. Переживание болезни в соматической клинике. Психологические 

аспекты  коррекции и реабилитации  соматических больных.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Проведите анализ истории развития и становления медицинской 

(клинической) психологии в Казахстане 

2. Раскройте в эссе этические вопросы в работе клинического 

психолога 

3. Опишите методы дагностики нарушений ощущений и восприятия 

4. Опишите методы дагностики нарушений внимания и мнестических 

процессов 

5. Опишите методы дагностики нарушений мышления  

6. Опишите методы дагностики нарушений эмоций и воли 

7. Раскройте роль семейных факторов в формировании акцентуаций и 

психопатий 

8. Сделайте презентацью на тему «Органические психические 

нарушения в зрелом возрасте» 

9. Подтотовьте реферат на тему «Направления психотерапии неврозов»  

10. Раскройте специфику работы медицинского психолога в   

соматических клиниках ( в виде опорной схемы) 

11. Причины и профилактика суицидального поведения среди детей 

и подростков 

12. Подготовьте сообщение «Причины, психологическая помощь и  

профилактика аддиктивного поведения» 

13. Проанализируйте работу психолога с пациентами, имеющими 

онкологические заболевания 

14. Опишите работу психолога с пациентами, имеющими 

кардиологические заболевания 
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15. Обоснуйте необходимость психологического сопровождения 

семьи пациентов с соматическими и психическими расстройствами (в виде 

реферата). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Сделайте краткий конспект по теме: «Психология медицинских 

работников». 

2. Напишите эссе «Проблемы эмоционального выгорания медицинских 

работников». 

3. Обоснуйте необходимость  работы психолога с семьей больного 

ребенка. 

4. Опишите современные подходы в диагностике и коррекции  аутизма в 

детском возрасте. 

5. Подготовьте презентацию на тему: «Анатомо-физиологическая база 

высших психических функций». 

6. Раскройте содержание темы «Нейропсихологическая коррекция в 

работе с детьми и взрослыми пациентами». 

7. Сделайте анализ  проблемы межфункциональной ассиметрии в 

нейропсихологии. 
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