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КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН 

МІНДЕТТЕРІ

МАҚСАТЫ 
Әр түрлі кезеңдердегі

психикалық даму

мен кылыптасуды,тұлға

дамуының ерекшеліктерін

зерттеу

МІНДЕТТЕРІ

➢Тұтастық тұғырды

жас ерекшеліктер

психологиясына пайдалану

➢ Жас ерекшелік

психологиясының  

негізгі әдістерін меңгеру

➢Әлеуметтік-психологиялық

даму жағдайлары 

мен жас айырмашылықтарын 

ескере отырып  

жұмыс жасай білу



ЖАС ЕРЕКШЕЛІК 

ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ 

ФУНКЦИЯЛАРЫ

СИПАТТАУШЫ

ТҮСІНІК 

БЕРУШІ 

БОЛЖАУШЫ



ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТІ ӘР ТҮРЛІ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ДИСЦИПЛИНАЛАРДА ЗЕРТТЕУ
Педагогикалық

психология - педагогтардың

мақсатбағыттылық қызметінің

әсерінен адамның қалайша оқып

тәрбиеленуі

Даму психологиясы-

онтогенез сатысындағы

адам психологиясының  

жас ерекшелік өзгеру

заңдылықтары .

Дифференциалдық

психология – индивидтер

арасындағы

индивидуалды

психологиялық

ерекшеліктерін зерттеу

Жас ерекшелік психология

– барлық динамика 

аспектілері мен жас

ерекшелік

заңдылықтары



Жас ерекшелік психологиясының 

негізгі міндеттері
◼ Түрлі психофизиологиялық және әлеуметтік

функциялардың жас ерекшелік нормаларының анықталуы
және негізделуі

◼ Жас ерекшелік динамикасы мен психикалық үрдістер
және тұлға дамуының зерттелуі.Және олардың әлеуметтік
ортаға тәуелділігі. 

◼ Ересектену үрдісін оның бар қырлары мен өмір
кезеңдерімен сәйкесінше зерттелуі

◼ Психикалық дамудың онтогенездегі түрлі кезеңдері мен 
психикалық дамуына әсер ететін факторлар мазмұнын
болжау



ЖАС ЕРЕКШЕЛІК 

ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ 

ҚҰРЫЛЫМЫ

БАЛАЛЫҚ ШАҚ 

Мекттепке дейінгі жас

Кіші мектеп оқушысы

Жеткіншек

ЖАСТЫҚ ШАҚ ЕРЕСЕКТІК 
ГЕРОНТО-

ПСИХОЛОГИЯСЫ



ЖАС ЕРЕКШКЛІК ПСИХОЛОГИЯСЫН 

ҚАРАСТЫРУДАҒЫ НЕГІЗГІ ТҰҒЫРЛАР

ОНТОЛОГИЯЛЫҚ

ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ

ҚҰРЫЛЫМДЫ-ДИНАМИКАЛЫҚ

КАУЗАЛЬДЫҚ



ЖАС ЕРЕКШЕЛІК 

ПСИХОЛОГИЯСЫНДАҒЫ 

ЗЕРТТЕУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ

Бақылау 

стратегиясы

Констатирациялық

табиғи-ғылымдық

стратегиясы

Формалаушы 

тәжіриебелік 

стратегиясы



ЖАС ЕРЕКШЕЛК 

ПСИХОЛОГИЯСЫНДАҒЫ ӘДІСТЕР 

КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

ЖАС ЕРЕКШЕЛІК 

ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ 

ӘДІСТЕРІ 

Организациялық Эмпирикалық

Әдіс – бұл белгілі бір объектіні зерттеуде 

қолданылатын тәсілдер жиынтығы



Жас ерекшклк психологиясының 

әдістері

ОРГАНИЗАЦИЯЛЫҚ

ӘДІСТЕР

САЛЫСТЫРМАЛЫ

ЛОНГИТЮДТЫҚКЕШЕНДІ



Жас ерекшклк психологиясының 

әдістері

БАҚЫЛАУ

СҰРАҚ-ЖАУАП

ТЕСТІЛЕУ   

ҚҰЖАТТАР  

АНАЛИЗІ
БИОГРАФИЯЛЫҚ

ҚЫЗМЕТТІК 

ӨНІМДЕР 

АНАЛИЗІ

ТӘЖІРИБЕ

ЭМПИРИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР



ЖАС ЕРЕКШЕЛІК 

ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ 

ҚҰРЫЛЫМЫ 
Жастық шақ

психологиясы

Қарттық

психологиясы

Ересектік

психологиясы

Балалық шақ

психологиясы



Жас– бұл нақты,адам психикасының және тұлға дамуындағы  

уақытпен шектелген сатысы. Ол физиологиялық заңдылықтар 

мен психикалық өзгертулер жиынтығынан тұрады және 

индивидтік айырмашылықтармен байланысты болмайды.

ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ

БИОЛОГИЯЛЫҚПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 



Жастық дағдарыс – шұғыл психологиялық өзгерістермен

сипатталатын онтогенездің салыстырмалы қысқа
мерзімді ,айрықша кезеңі.

НӘРЕСТЕЛІК 

КЕЗЕҢ 

Сәбилік кезеңнің

алғашқы мерзімі

БІРІНШІ 

ЖЫЛДА

3-жас

7-жасТ

Жеткіншектік

Орта жас

(35 – 40)



ЖАС ЕРЕКШЕЛІК 

ПЕРИОДИЗАЦИЯСЫ

( Л. С. Выготский бойынша) 

Психикалық дамуға байланысты сыртқы 

критерий негізінде

(биогенетикалық тұғыр)

Ғылыми концепциямен сәйкесінше қандай да бір ішк белгіні 

таңдау

Белгілі  критерийді таңдау:  

Әлеуметтік дамудың жағдаяты, 

, орталық жас ерекшелік жаңакұрылуы



Жа ерекшелік психологиясының жалпы 

психологиямен былайша 

сипатталады:;жинақталған 

психологиялық мәліметтерді қолдана 

отырып белгілі бір жас аралығындағы 

топтың даму үрдісін анықтайды.Қалай 

дамып жатыр,қашан пайда болды және 

белгілі бір жас ерекшелігінде қандай 

өзгерістерге ұшырады деген сұрақтардың 

жауабын анықтауға бағытталады. 



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА 

РАҚМЕТ


