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Элективті пәндер каталогы оқытудың кредиттік жүйесі бойынша құрастырылады. 

Элективті пәндер каталогы жүйеленген таңдау бойынша пәндер тізімін және олардың 
қысқа сипаттамасын қарастырады. 

Оқу жоспарындағы барлық пәндер үш циклға біріктірілді: жалпы білім беру циклы 
(ЖБП), базалық пәндер циклы (БП), кәсіптендіру пәндері циклы (КП).  

Жалпы білім беру пәндер циклы маманның интеллектуалдық, жеке тұлғалық, 
әлеуметтік тұрғыда дамуына мүмкіндік береді. Базалық пәндер циклы болашақ маманның 
мамандығына сәйкес фундаменталдық білімінің қалыптасуына бағытталады. Кәсіптендіру 
пәндер циклы кәсіби қызметтің нақты саласында қолданылатын арнайы білімді, дағдыны, 
құзыреттілікті анықтайды.  

Білім алушы Типтік оқу бағдарламасымен бекітілген мамандықтардың міндетті 
компонент пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау бойынша пәндерді 
таңдап алуы тиіс. 

.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

При кредитной технологии обучения разрабатывается каталог элективных дисцип-
лин. Каталог элективных дисциплин представляет собой систематизированный перечень 
дисциплин компонента по выбору и содержит краткое их описание. 

Все дисциплины учебного плана объединены в три цикла: цикл общеобразова-
тельных дисциплин (ООД), цикл базовых дисциплин (БД), цикл профилирующих дисцип-
лин (ПД).  

Цикл общеобразовательных дисциплин предполагает подготовку интеллектуаль-
ного, личностно и социально-развитого специалиста. Цикл базовых дисциплин направлен 
на формирование у будущего специалиста фундаментальных знаний по соответствую-
щей специальности. Цикл профилирующих дисциплин определяет перечень специальных 
знаний, умений, навыков и компетенций применительно к конкретной сфере профессио-
нальной деятельности.  

Наряду с изучением дисциплин обязательного компонента, установленных Типо-
вым учебным планом специальности, обучающийся также должен выбрать для изучения 
дисциплины компонента по выбору. 
 

 
INTRODUCTION 

 
With credit training technology, a catalog of elective disciplines is developed. The 

catalog of elective disciplines is a systematic list of disciplines of the component of choice and 
contains a brief description of them. 

All disciplines of the curriculum are combined in three cycles: the cycle of general 
educational disciplines (GED), the cycle of basic disciplines (BD), and the cycle of majors 
disciplines (MD). 

The cycle of general educational disciplines involves the preparation of an intellectual, 
personal and socially developed specialist. The cycle of basic disciplines is aimed at the 
formation of a future specialist fundamental knowledge in the relevant specialty. The cycle of 
majors defines a list of special knowledge, abilities, skills and competencies in relation to a 
specific area of professional activity. 

Along with the study of the disciplines of the compulsory component established by the 
Model Curriculum of the specialty, the student must also choose to study the discipline of the 
component of choice. 
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6В03101-Психология білім беру бағдарламасының элективті пәндер тізімі  / 

Перечень элективных дисциплин образовательной программы 6В03101-Психология  

/  The list of elective disciplines of the educational program 6В03101-Psychology 

 

№ Пән атауы / Наименование дисциплины / Name of discipline Семестр 

1 Тұлғаның өзін-өзі дамыту негіздері / Основы саморазвития 
личности / Basics of Self-Development of Personality 
   
Өзін-өзі тану / Самопознание / Self-Knowledge 

1 

2 Психолог кәсібіне кіріспе / Введение в профессию психолога /            
An Introduction to the Profession Psychologist 

1 

3 Кәсіпкерлік дағдылар негіздері / Основы предпринимательских 
навыков / Basics of Entrepreneurial Skill  
 
Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / 
Основы права и антикоррупционной культуры / Basics of Law and 
Anti-Corruption Culture 

2 

4 Community service / Community service /                                                  
Community service 

2 

5 Психолог қызметіндегі ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялары / 
Информационно-коммуникационные технологии в  деятельности 
психолога / Information and Communication Technologies in the 
Activities of the Psychologist 
 
Медиапсихология / Медиапсихология / Media Psychology 

2 

6 Өлкетану / Краеведение / Regional Studies 3 

7 Психофизиология негіздері / Основы психофизиологии / Вasics of 
Psychophysiology   
 
Тәуелділік психофизиологиясы / Психофизиология зависимостей 
/ Аddiction Psychophysiology 

3 

8 Даму психологиясы / Психология  развития / Psychology of 
Development 

3 

9 Жалпы психология / Общая психология / General Psychology 3 

10 Дифференциалды психология / Дифференциальная психология /                                                    
Differential Psychology 

3 

11 Кәсіби қазақ (орыс ) тілі / Профессиональный казахский (русский) 
язык / Vocational Kazakh(Russian) language 

4 

12 Экология және тіршілік қауіпсіздігі  негіздері / Экология и  основы 
безопасности жизнедеятельности / Ecology and Basics of Life 
Safety 

4 

13 Когнитивті психология / Когнитивная психология / Cognitive 
Psychology 
 
Таным психологиясы / Психология познания / Psychology of 
Cognition 

4 

14 Әлеуметтік психологияға кіріспе / Введение в социальную 
психологию / Introduction  into Social Psychology 

4 

15 Тұлға психологиясына кіріспе / Введение в психологию личности /                                                            
An Introduction into Psychology of Individuality 

4 

16 Кәсіби бағытталған шетел тілі / Профессионально- 5 
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ориентированный иностранный язык / Professionally-Oriented 
Foreign Language 

17 Эксперименталды психология практикумы / Практикум по 
экспериментальной психологии / Workshop on Еxperimental 
Рsychology  
 
Эксперименталды психология / Экспериментальная психология / 
Experimental Psychology 

5 

18 Психодиагностика негіздері / Основы психодиагностики / Basics of 
Psychodiagnostics 

5 

19 Түзету психологиясы / Коррекционная  психология /    
Correctional Psychology  
 
Арнайы психология / Специальная психология / Special 
Psychology 

5 

20 Психикалық денсаулық және суицид профилактикасы / 
Психическое здоровье и профилактика суицида / Psychical Health 
and Suicide Prevention      
 
Виктимология негіздері / Основы виктимологии / Вasics of 
Victimology 

5 

21 Психологиялық кеңес беру негіздері / Основы психологического 
консультирования / Basics of Psychological Counsulting 

5 

22 Ұжымдардағы психологтың атқаратың жұмысы / Работа 
психолога в организациях / Work as a Psychologist in Institutions 
 
Басқару психологиясы / Психология управления / Рsychology of 
Management 

6 

23 Гендерлік психология / Гендерная психология / Gender 
Psychology    
         
Жыныстық психология / Психология пола / Sex Psychology 

6 

24 Тұлға психокоррекциясы / Психокоррекция личности / 
Psychocorrection of Personality  
  
Превентивтік психология / Превентивная психология / Рreventive 
Рsychology 

6 

25 Заманауи психотехникалар / Современные психотехники / Modern 
Psychotechnics 
 
Практикалық психология / Практическая психология / Рractical 
Psychology 

6 

26 Конфликтология / Конфликтология / Conflictology 
 
Медиацияның психологиялық аспектілері / Психологические 
аспекты медиации / Рsychological Аspects of Мediation   

6 

27 Медициналық психология / Медицинская психология / Medical 
Psychology 

6 

28 Еңбек психологиясы / Психология труда / Labour Psychology  
 
Кәсіп психологиясы / Психология профессий / Psychology of 
Рrofessions 

7 
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29 Отбасы психологиясы / Психология семьи / Psychology of the 
Family 
 
Отбасылық қатынастардың психотерапиясы / Психотерапия 
семейных отношений / Psychotherapy of the Family Relation    

7 

30 Этнопсихология / Этнопсихология / Ethnopsychology  
 
Мәдениаралық психология / Кросскультурная психология / Cross-
Cultural Psychology 

7 

31 Заң психологиясы / Юридическая психология / Judicial Psychology    
 
Девианттық мінез-құлық психологиясы / Психология девиантного 
поведения / Psychology of Deviant Behavior 

7 

32 Трансакты талдау / Трансактный анализ / Transactional Analysis  
 
Позитивтік қысқа мерзімді жедел терапия / Позитивная 
краткосрочная экспресс-терапия / Positive Short-Term Rapid 
Therapy   

7 

33 Нейролингвистикалық бағдарламалау /                                             
Нейролингвистическое программирование / Neuro-Linguistic 
Programming  
  
Арт-терапия / Арт-терапия / Art Therapy 

7 

34 Әлеуметтік-психологиялық оқытудың белсенді әдістері /                       
Активные методы социально-психологического обучения / Active 
Methods of Social and Psychological Teaching 
 
Тәжірибеге бағдарланған оқыту технологиялары / Практико-
ориентированные технологии обучения / Рractice-Oriented 
Learning Technologies     

7 
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1 семестр / 1 семестр / 1 semester 
 
Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ТҰЛҒАНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ ДАМЫТУ 
НЕГІЗДЕРІ 

ОСНОВЫ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
BASICS OF SELF-DEVELOPMENT OF 
PERSONALITY 
 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, шығармащылық 
емтихан 

5 академических кредитов, творческий 
экзамен 

5 academic credits, creative exam 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Мектептегі өзін-өзі тану курсы Школьный курс самопознания School course of self-knowledge 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Когнитивті психология, психикалық 
денсаулық және суицидтің алдын алу, 
конфликтология, отбасы психологиясы, 
гендерлік психология, даму 
психологиясы, дифференциалды 
психология, әлеуметтік психологияға 
кіріспе, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе 

Когнитивная психология, психическое 
здоровье и профилактика суицида, кон-
фликтология, психология семьи, гендер-
ная психология, психология развития, 
дифференциальная психология, введе-
ние в социальную психологию, введение 
в психологию личности 

Cognitive psychology, mental health and 
suicide prevention, conflictology, family 
psychology, gender psychology, 
developmental psychology, differential 
psychology, introduction to social 
psychology, introduction to personality 
psychology 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Болашақ жас ұрпаққа ата-бабамыздан 
келе жатқан рухани-адамгершілік 
құндылықтар негізінде оқытып-
тәрбиелеу барысында өзін өзі 
тірбиелейтін, бойындағы табиғи 
мүмкіндіктері негізінде ерікті, саналы 
азамат  болып қалыптасу және өмірде 
өз орнын тапқан салауатты өмірді 
таңдап алып өзімен және өзгелермен 
үйлесімді өмір сүруге бағыт-бағдар беру. 
  

В процессе обучения и воспитания 
подрастающего поколения на основе 
духовно-нравственных ценностей 
формирование самостоятельного 
гражданина на основе его природных 
возможностей и ориентация на 
гармоничное существование с собой и 
другими людьми и выбор здорового 
образа жизни. 

In the process of training and education of 
the younger generation on the basis of 
spiritual and moral values, the formation of 
an independent citizen on the basis of his 
natural abilities and orientation to a 
harmonious existence with himself and 
other people and the choice of a healthy 
lifestyle. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту 
және жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 

ОН 2 практикалық қызметте 
сараланған және жеке тәсілдерді іске 
асыруда жеке тұлға ішіндегі даму 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
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заңдылықтары туралы білімді практикада 
қолдана алады; 

ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  

ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  

ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  

ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  

тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 

ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  

ОН 8 әрбір клиенттің жеке 
қабілеттерін ескере отырып, психикалық 
дамуының жеке траекториясын 
анықтайды, оның өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 

цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 
 

and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 
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арттырады. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Өзін-өзі тану негізі ретінде қалыптастыру 
өзекті ұсыну туралы өзі субъектісі оқу 
қызметі, проспективного ұсыну өзі 
туралы субъектісі ретінде кәсіби 
міндеттерді шешу. Өзін-өзі ұйымдастыру 
және өзін-өзі білім алу қабілетін 
жетілдіру, стандартты емес жағдайларда 
әрекет етуге дайындығын қалыптастыру, 
оқу және кәсіби қызметте қабылданған 
шешімдер үшін әлеуметтік және 
этикалық жауапкершілікті көтеру 
шарттары. 

Самопознание как основа формирования 
актуального представления о себе как 
субъекте учебной деятельности, про-
спективного представления о себе как 
субъекте решения профессиональных 
задач. Условия совершенствования спо-
собности к самоорганизации и самообра-
зованию, формирования готовности дей-
ствовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответст-
венность за принятые решения в учебной 
и пофессиональной деятельности. 

Self-knowledge as a basis for the formation 
of an actual idea of oneself as a subject of 
educational activity, a prospective idea of 
oneself as a subject of solving professional 
problems. Conditions for improving the 
ability to self-organization and self-
education, the formation of readiness to act 
in non-standard situations, to bear social 
and ethical responsibility for decisions in 
educational and professional activities. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, аға 
оқытушы 
 

Усембаева Асия Хамитовна, магистр 
педагогики и психологии, старший пре-
подаватель 
 

Kairova Bekbayan Kusainovna, senior 
lecturer 
Usembayeva Asiya Khamitovna, master 
of pedagogy and psychology, senior 
lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ САМОПОЗНАНИЕ SELF-KNOWLEDGE 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, шығармащылық 
емтихан 

5 академических кредитов, творческий 
экзамен 

5 academic credits, creative exam 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Мектептегі өзін-өзі тану курсы Школьный курс самопознания School course of self-knowledge 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Даму психологиясы, дифференциалды 
психология, әлеуметтік психологияға 
кіріспе, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, таным психологиясы, 
виктимология негіздері, отбасылық 
қарым-қатынастың психотерапия 

Психология развития, дифференциаль-
ная психология, введение в социальную 
психологию, введение в психологию лич-
ности, психология познания, основы вик-
тимологии, психотерапия семейных от-
ношений 

Developmental psychology, differential 
psychology, introduction to social 
psychology, introduction to personality 
psychology, psychology of cognition, basics 
of victimology, psychotherapy of family 
relationships 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 

Студенттерді өз өмірін, адамзаттың 
адамгершілік тәжірибесін ұғынуға 
ынталандыру. 

Побудить студентов к осмыслению своей 
жизни, нравственного опыта человечест-
ва. 

To encourage students to comprehend their 
lives, the moral experience of mankind. 
To define the vital position and to form need 
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and Objectives Өзінің өмірлік ұстанымын анықтау және 
қарым-қатынас жасау қажеттілігін 
қалыптастыру, өзінің өмірлік жолын, 
өзінің адами мәнін, өзін-өзі көрсету, өзін-
өзі жетілдіру қажеттілігін ұғыну. 

Определить свою жизненную позицию и 
сформировать потребность в общении, в 
осознании своего собственного жизнен-
ного пути, своей человеческой сущности, 
потребности в самовыражении, самосо-
вершенствовании. 

in communication, in realization of the own 
life way, the human essence, needs in self-
expression, self-improvement. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту 
және жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 

ОН 2 практикалық қызметте 
сараланған және жеке тәсілдерді іске 
асыруда жеке тұлға ішіндегі даму 
заңдылықтары туралы білімді практикада 
қолдана алады; 

ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  

ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  

ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  

ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  

тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
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ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  

ОН 8 әрбір клиенттің жеке 
қабілеттерін ескере отырып, психикалық 
дамуының жеке траекториясын 
анықтайды, оның өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Тұлғалық даму жүйесі. "Өзін-өзі тану" 
әлеуметтік-гуманитарлық және 
жаратылыстану-ғылыми циклдардың 
пәндерімен тікелей байланысты. Қоғамда 
жалпы қабылданған құндылықтар 
жүйесіне нақты бағдарланумен тұтас 
жалпы ғылыми дүниетанымды дамыту 
мәселелері. Қарым-қатынас 
психологиясы, топтық мінез-құлық, 
төзімділік, экзистенциалдық, Этика, 
тұлғаның рухани-адамгершілік дамуы 
мәселелері. 

Система личностного развития. «Само-
познание» непосредственно связано с 
предметами социогуманитарного и   ес-
тественно-научного циклов. Вопросы 
развития цельного общенаучного миро-
воззрения с четкой ориентированностью 
на общепринятую в обществе систему 
ценностей. Вопросы психологии обще-
ния, группового поведения, толерантно-
сти, экзистенциальности, этики, духовно-
нравственного развития личности. 

System of personal development. "Self-
knowledge" is directly related to the 
subjects of socio-humanitarian and natural 
science cycles. Questions of development 
of integral scientific worldview with a clear 
focus on the generally accepted system of 
values in society. Questions of psychology 
of communication, group behavior, 
tolerance, existentialism, ethics, spiritual 
and moral development of personality. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, аға 
оқытушы 
 

Усембаева Асия Хамитовна, магистр 
педагогики и психологии, старший пре-
подаватель 

Kairova Bekbayan Kusainovna, senior 
lecturer 
Usembayeva Asiya Khamitovna, master 
of pedagogy and psychology, senior 
lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ПСИХОЛОГ КӘСІБІНЕ КІРІСПЕ 
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 
ПСИХОЛОГА 

AN INTRODUCTION TO THE 
PROFESSION PSYCHOLOGIST 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

4 академиялық кредит, емтихан (КТ) 4 академических кредитов, экзамен (КТ) 4 academic credits, exam (СТ) 
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Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Мектептегі өзін-өзі тану курсы Школьный курс самопознания School course of self-knowledge 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Даму психологиясы, дифференциалдық 
психология, әлеуметтік психологияға 
кіріспе, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, психологиялық кеңес беру 
негіздері, Психодиагностика негіздері, 
түзету психологиясы, ұйымдардағы 
психологтың жұмысы, тұлғаның 
психокоррекция 

Психология развития, дифференциаль-
ная психология, введение в социальную 
психологию, введение в психологию лич-
ности, основы психологического консуль-
тирования, основы психодиагностики, 
коррекционная психология, работа пси-
холога в организациях, психокоррекция 
личности 

Developmental psychology, differential 
psychology, introduction to social 
psychology, introduction to personality 
psychology, basics of psychological 
counseling, basics of psychodiagnostics, 
correctional psychology, work of a 
psychologist in organizations, 
psychocorrection of personality 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Мақсаты: студенттерді таңдаған 
мамандығы туралы теориялық және 
эмпирикалық түсініктерді қалыптастыруға 
ықпал ететін, тиімді кәсіби өзін-өзі 
анықтауға ықпал ететін теориялық 
біліммен қамтамасыз ету. 
Міндеттері:  
1. Бірінші курс студенттерінің кәсіби 
бағдар деңгейін, олардың ғылыми-
зерттеу жұмысына, психология 
саласындағы өзін-өзі анықтауға 
қызығушылығын арттыру. 
2. Психолог мамандығының адам 
өміріндегі маңыздылығын терең түсіну. 
3. Психологиялық мамандықтардың 
алуан түрлілігімен, олардың түрлері мен 
типтерімен, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының түрлі аймақтарында 
және шетелде психологтарды 
даярлаудың мамандану сипатымен 
танысу. 

Цель: обеспечить студентов теоретиче-
скими знаниями, способствующими фор-
мированию теоретических и эмпириче-
ских представлений об избранной про-
фессии, способствующих эффективному 
профессиональному самоопределению. 
Задачи: 
 1. Повышение уровня профессиональ-
ной ориентированности студентов-
первокурсников, их интереса к научно-
исследовательской работе, самоопреде-
лению в области психологии. 
2. Углубленное понимание значимости 
профессии психолога в жизнедеятельно-
сти людей. 
3. Знакомство с многообразием психоло-
гических специальностей, их видами и 
типами, а также характером специализа-
ции подготовки психологов в различных 
регионах Республики Казахстан и за ру-
бежом. 

Goal: to provide students with theoretical 
knowledge that contributes to the formation 
of theoretical and empirical ideas about the 
chosen profession, contributing to effective 
professional self-determination. 
Tasks: 
 1. Increasing the level of professional 
orientation of first-year students, their 
interest in research work, self-determination 
in the field of psychology. 
2. In-depth understanding of the importance 
of the profession of a psychologist in the life 
of people. 
3. Familiarity with the variety of 
psychological specialties, their types and 
types, as well as the nature of the 
specialization of training psychologists in 
various regions of the Republic of 
Kazakhstan and abroad. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН1 психологиялық-педагогикалық 
интеграция саласындағы білімді, 
проблемалық міндеттерді шешуде түрлі 
пәндік салалардан білімді интеграциялай 
білу дағдысы мен дағдыларын 
меңгерген, ынтымақтастыққа қабілетті. 
ОН2 білім беру процесін оңтайландыруға 
ықпал ететін психологиялық 
технологияларды іске асыруға қабілетті  
ОН 3 Төтенше жағдайлар кезінде кеңес 

РО1  Владеет знаниями в области пси-
холого-педагогической интеграции, уме-
ниями и навыками интегрировать знания 
из различных предметных областей в 
решении проблемных задач, способен к 
сотрудничеству. 
РО2 Обладает способностью к реализа-
ции психологических технологий, способ-
ствующих оптимизации образовательно-
го процесса  

LO1 Has knowledge in the field of psycho-
logical and pedagogical integration, skills 
and abilities to integrate knowledge from 
various subject areas in solving problem 
problems, and is able to cooperate. 
LO2 Has the ability to implement psycholog-
ical technologies that help optimize the 
educational process  
LO3 is Capable of consulting and using first 
aid techniques, methods of protection in 
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беру және алғашқы көмек тәсілдерін, 
қорғау әдістерін пайдалануға, 
дағдарыстық және экстремалды 
жағдайларда адамдарға психологиялық 
көмек көрсетуге қабілетті  
ОН 4 жас ерекшеліктерін, даму 
дағдарыстарын және қауіп факторларын, 
гендерлік, этникалық, кәсіби және басқа 
да әлеуметтік топтарға жататындығын 
ескере отырып, психодиагностикалық 
әдістемелерді қолдануға қабілетті  
ОН 5 өз көзқарасын дәлелдейді, 
қорытынды жасайды, өз қызметінің 
нәтижелерін көрсете алады  
ОН 6 мүмкіндіктері шектеулі адамдардың 
жұмыс істеуін арттыруға көмек көрсету, 
кәсіптік іріктеу, кәсіптік бағдар беру, 
кәсіби және білім беру қызметінің 
базалық рәсімдерін өткізуге қабілетті  
ОН 7 менеджмент саласындағы білімді 
меңгерген, ұйым персоналымен жұмыс 
жүргізуге қабілетті  
ОН 8 психологиялық түзету және 
медициналық емес психотерапия 
шараларын ұйымдастыра алады 

РО3 Способен к проведению консульти-
рования и использованию приемов пер-
вой помощи, методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций, оказывать пси-
хологическую помощь людям в кризис-
ных и экстремальных ситуациях  
РО4  Способен к применению психодиаг-
ностических методик с учѐтом возрас-
тных особенностей, кризисов развития и 
факторов риска, принадлежности к ген-
дерной, этнической, профессиональной и 
другим социальным группам  
РО5 Аргументирует свою точку зрения,  
формулирует выводы,  умеет 
представлять результаты своей 
деятельности  
РО6 Способен к проведению базовых 
процедур профотбора, профориентации, 
профессиональной и образовательной 
деятельности, оказания помощи в повы-
шении функционирования людей с огра-
ниченными возможностями  
РО7 Владеет знаниями в области ме-
неджмента, обладает способностью к 
проведению работ с персоналом органи-
зации  
РО8 Умеет организовывать мероприятия 
психологической коррекции и немеди-
цинской психотерапии  

emergency situations, and providing psy-
chological assistance to people in crisis and 
extreme situations  
LO4 is Capable of applying psychodiagnos-
tic techniques taking into account age cha-
racteristics, development crises and risk 
factors, belonging to gender, ethnic, profes-
sional and other social groups  
LO5 Argues its point of view, formulates 
conclusions, and is able to present the re-
sults of its activities  
LO6 is Capable of carrying out basic proce-
dures for professional selection, career 
guidance, professional and educational ac-
tivities, and helping to improve the function-
ing of people with disabilities  
LO7 Has knowledge in the field of man-
agement, has the ability to work with the 
organization's staff  
LO8 is Able to organize events of psycho-
logical correction and non-medical psycho-
therapy 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Пәнде таңдаған мамандығы, психологтың 
практикалық жұмысының бағыттары 
және психологтардың кәсіби қызметін 
ұйымдастыру сипаты туралы түсінік 
беріледі. Тұлғааралық қарым-қатынас 
мәселелерін, мақсаты, себептері, 
тәсілдері, нәтижелері мен 
механизмдерін, психологтың кәсіби 
қызметінің нормативтік-этикалық 
негіздерін қарастырады 

В дисциплине дается представление об 
избранной профессии, о направлениях 
практической работы психолога и харак-
тере организации профессиональной 
деятельности психологов. Рассматрива-
ет вопросы межличностного общения, 
цель, мотивы, подходы, результаты и 
механизмы самопознания, нормативно-
этические основы профессиональной 
деятельности психолога 

The discipline gives an idea of the chosen 
profession, the directions of practical work 
of a psychologist and the nature of the 
organization of professional activity of 
psychologists. Examines the issues of 
interpersonal communication, the purpose, 
motives, approaches, results and 
mechanisms of self-knowledge, normative 
and ethical foundations of professional 
activity of a psychologist 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, аға 
оқытушы 
 

Калиниченко Оксана Викторовна, ма-
гистр психологии, старший преподава-
тель 

Kairova Bekbayan Kusainovna, senior 
lecturer 
Kalinichenko Oksana Viktorovna, master 
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of psychology, senior lecturer 

 
 

2 семестр / 2 семестр / 2 semester 
 
Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

КӘСІПКЕРЛІК ДАҒДЫЛАР НЕГІЗДЕРІ 
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
НАВЫКОВ 

BASICS OF ENTREPRENEURIAL SKILL  
 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Мектеп курсы "Адам. Қоғам. Құқық.", 
әлеуметтану, саясаттану 

Школьный курс «Человек. Общество. 
Право.», социология, политология 

School course " Man. Society. Right.", 
sociology, political science 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Ұйымдардағы психологтың жұмысы, 
еңбек психологиясы, конфликтология, 
заң психологиясы 

Работа психолога в организациях, психо-
логия труда, конфликтология, юридиче-
ская психология 

Work of the psychologist in the organiza-
tions, psychology of work, conflictology, le-
gal psychology 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Кәсіпорынның материалдық, қаржылық 
және еңбек ресурстарын тиімді басқару, 
сонымен қатар кәсіпкерлікпен және 
фирманың бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру әдістерімен байланысты 
тәуекелдерді басқару дағдыларын 
меңгеру. 

Углубленное изучение средств, методов 
и особенностей создания предприятий, 
приобретение студентами навыков эф-
фективного управления материальными, 
финансовыми и трудовыми ресурсами 
предприятия, а также управления риска-
ми, связанными с предпринимательством 
и методами повышения конкурентоспо-
собности фирмы. 

In-depth study of means, methods and 
features of creation of the enterprises, 
acquisition by students of skills of effective 
management of material, financial and labor 
resources of the enterprise, and also 
management of the risks connected with 
business and methods of increase of 
competitiveness of firm. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 Менеджмент, маркетинг, қаржы 
туралы ғылыми көзқарастары бар, оқыту 
мазмұнын жаңарту жағдайында 
экономиканы мемлекеттік реттеудің 
негізгі мақсаттарын түсінеді; 
ОН 2 Нарықтық экономика мен саяси 
үдерістерді дамытудың негізгі ұғымдары 
мен ғылыми білім кешендерін біледі және 
меңгерген, өскелең ұрпақты тәрбиелеу 
мен оқытудың жаңа философиясын, 

РО 1 Имеет научные представления о 
менеджменте, маркетинге, финансах, 
понимает основные цели 
государственного регулирования 
экономики в условиях обновления 
содержания обучения; 
РО 2 Знает и владеет ключевыми 
понятиями и комплексом научных знаний 
развития рыночной экономики и 
политических процессов, знает новою 

LO 1 Has a scientific understanding of 
management, marketing, Finance, 
understands the main objectives of state 
regulation of the economy in terms of 
updating the content of training; 
LO 2 Knows and owns key concepts and a 
complex of scientific knowledge of 
development of market economy and 
political processes, knows new philosophy 
of education and training of younger 



16 

 

кәсіпкерлік және инновациялық-
инвестициялық қызметті біледі және 
рационалдылық мәдениетін түсінеді; 
ОН 3 Экономикалық деректерді өз 
бетінше талдай алады, өз болашағын 
жоспарлай алады; 
ОН 4 Білім беру қызметі бизнесінде өз 
бетінше шешім қабылдау үшін дағдылар 
кешенін қолдана алады; 
ОН 5 Практикалық міндеттерді шеше 
алады және кең ой-өрісі бар жоғары 
білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал 
ететін тәуекелдерді есептей алады. 
Ойлау мәдениеті. 
ОН 6 Әлеуметтік, саяси, 
мәдени,психологиялық, құқықтық, 
экономикалық институттардың 
ерекшеліктерін олардың қазақстандық 
қоғамды модернизациялаудағы рөлі 
тұрғысынан талдау; 
ОН 7 Қоғамдағы әлеуметтік-
гуманитарлық үлгідегі айқындамамен 
немесе өзге де ғылыммен қарым-
қатынастардың нақты жағдайын бағалау, 
ықтимал тәуекелдерді ескере отырып, 
оның даму перспективаларын жобалау 
және қоғамда, оның ішінде кәсіби 
социумда даулы жағдайларды шешу 
бағдарламаларын әзірлеу; 
ОН 8 Коммуникацияның әр түрлі 
саласында зерттеу жобалау қызметін 
жүзеге асыру, қоғамдық құнды білімді 
жинақтау, оны таныстыру, дұрыс көрсету 
және әлеуметтік маңызы бар мәселелер 
бойынша өз пікірін дәлелді түрде қорғау. 

философию воспитания и обучения 
подрастающего поколения, 
предпринимательскую и инновационно – 
инвестиционную деятельность и 
понимает культуру рациональности; 
РО 3 Умеет самостоятельно 
анализировать экономические данные, 
планировать свое будущее; 
РО 4 Cпособен применить комплекс 
умений для самостоятельного принятия 
решения в бизнесе образовательных 
услуг; 
РО 5 Умеет решать практические задачи 
и рассчитывать риски, способствующие 
формированию высокообразованной 
личности с широким кругозором и 
культурой мышления. 
РО 6 Анализировать особенности соци-
альных, политических, культур-
ных,психологических, правовых, эконо-
мических институтов в контексте их роли 
в модернизацииказахстанского общест-
ва; 
РО 7 Оценивать конкретную ситуацию 
отношений в обществе с позицийтой или 
иной науки социально-гуманитарного ти-
па, проектироватьперспективы еѐ разви-
тия с учетом возможных рисков и разра-
батывать программы решения конфликт-
ных ситуаций вобществе, в том числе в 
профессиональном социуме; 
РО 8 Осуществлять исследовательскую 
проектную деятельность в разныхсферах 
коммуникации, генерировать обществен-
но ценное знание, презентоватьего, кор-
ректно выражать и ргументировано от-
стаивать собственноемнение по вопро-
сам, имеющим социальную значимость. 

generation, business and innovative and 
investment activity and understands culture 
of rationality; 
LO 3 Able to independently analyze 
economic data to plan for the future; 
LO 4 Able to apply a set of skills for 
independent decision-making in the 
business of educational services; 
LO 5 is Able to solve practical problems and 
calculate risks that contribute to the 
formation of a highly educated person with 
a broad Outlook and 
culture of thinking. 
LO 6 analyze the features of social, political, 
cultural, psychological, legal, economic 
institutions in the context of their role in the 
modernization of Kazakhstan society; 
LO 7 to assess the specific situation of 
relations in society with the position of a 
particular science of social and 
humanitarian type, to design prospects for 
its development taking into account possible 
risks and to develop programs for resolving 
conflict situations in society, including in 
professional society; 
LO 8 to carry out research and project 
activities in different spheres of 
communication, to generate socially 
valuable knowledge, to present, to Express 
correctly and to defend argumentatively 
own opinion on issues of social importance. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Бизнес-ойлау психологиясы. Бизнес-
идеяны таңдау. Нарықты зерттеу. 
Маркетинг негіздері. Өткізу нарығы. 
Салық режимдерінің ерекшеліктері. 

Психология бизнес-мышления. Выбор 
бизнес-идеи. Исследование рынка. Ос-
новы маркетинга. Рынки сбыта. Особен-
ности налоговых режимов. Меры госу-

Psychology of business thinking. Choosing 
a business idea. Market research. Basics of 
marketing. Sales market. Features of tax 
regimes. Measures of state support of 
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Стартаптарды мемлекеттік қолдау 
шаралары. Бизнес-жоспарлау негіздері. 
Бизнес үшін электрондық қызметтердің 
негіздері. Бизнес-жобаны қорғау. 

дарственной поддержки стартапов. Ос-
новы бизнес-планирования. Основы 
электронных услуг для бизнеса. Защита 
бизнес-проекта.  

startups. Basics of business planning. 
Basics of electronic services for business. 
Protection of the business project. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Нурмагамбетова Ляйля Искендировна, 
экономика ғылымдарының кандидаты, 
қауымдастырылған профессор 
Жолдыбек Гулжихан Жолдыбеккызы, 
гуманитарлық ғылымдарының магистрі., 
оқытушы. 

Бекмагамбетов Руслан Кабдугалие-
вич, кандидат исторических наук 
Разуваева Марина Владимировна, ма-
гистр юриспруденции, старший препода-
ватель 

Nurmagambetova Lyailya Iskendirovna, 
candidate of economic Sciences, associate 
Professor 
Bekmagambetov Ruslan Kabdugalievich, 
candidate of history 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС 
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МӘДЕНИЕТ 
НЕГІЗДЕРІ 

ОСНОВЫ ПРАВА И 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

BASICS OF LAW AND ANTI-
CORRUPTION CULTURE 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Мектеп курсы "Адам. Қоғам. Құқық.", 
әлеуметтану, саясаттану 

Школьный курс «Человек. Общество. 
Право.», социология, политология 

School course " Man. Society. Right.", 
sociology, political science 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Басқару психологиясы, кәсіптер 
психологиясы, медиацияның 
психологиялық аспектілері, девиантты 
мінез-құлық психологиясы 

Психология управления, психология 
профессий, психологические аспекты 
медиации, психология девиантного 
поведения 

Psychology of management, psychology of 
professions, psychological aspects of 
mediation, psychology of deviant behavior 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениет салаларының негіздері 
туралы студенттерді іргелі біліммен 
қамтамасыз ету. 

Обеспечение студентов фундаменталь-
ными знаниями об основах отраслей 
права и антикоррупционной культуры. 
 

Providing students with fundamental 
knowledge about the basics of law and anti-
corruption culture. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 Менеджмент, маркетинг, қаржы 
туралы ғылыми көзқарастары бар, оқыту 
мазмұнын жаңарту жағдайында 
экономиканы мемлекеттік реттеудің 
негізгі мақсаттарын түсінеді; 
ОН 2 Нарықтық экономика мен саяси 
үдерістерді дамытудың негізгі ұғымдары 
мен ғылыми білім кешендерін біледі және 
меңгерген, өскелең ұрпақты тәрбиелеу 

РО 1 Имеет научные представления о 
менеджменте, маркетинге, финансах, 
понимает основные цели 
государственного регулирования 
экономики в условиях обновления 
содержания обучения; 
РО 2 Знает и владеет ключевыми 
понятиями и комплексом научных знаний 
развития рыночной экономики и 

LO 1 Has a scientific understanding of 
management, marketing, Finance, 
understands the main objectives of state 
regulation of the economy in terms of 
updating the content of training; 
LO 2 Knows and owns key concepts and a 
complex of scientific knowledge of 
development of market economy and 
political processes, knows new philosophy 
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мен оқытудың жаңа философиясын, 
кәсіпкерлік және инновациялық-
инвестициялық қызметті біледі және 
рационалдылық мәдениетін түсінеді; 
ОН 3 Экономикалық деректерді өз 
бетінше талдай алады, өз болашағын 
жоспарлай алады; 
ОН 4 Білім беру қызметі бизнесінде өз 
бетінше шешім қабылдау үшін дағдылар 
кешенін қолдана алады; 
ОН 5 Практикалық міндеттерді шеше 
алады және кең ой-өрісі бар жоғары 
білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал 
ететін тәуекелдерді есептей алады. 
Ойлау мәдениеті. 
ОН 6 Әлеуметтік, саяси, 
мәдени,психологиялық, құқықтық, 
экономикалық институттардың 
ерекшеліктерін олардың қазақстандық 
қоғамды модернизациялаудағы рөлі 
тұрғысынан талдау; 
ОН 7 Қоғамдағы әлеуметтік-
гуманитарлық үлгідегі айқындамамен 
немесе өзге де ғылыммен қарым-
қатынастардың нақты жағдайын бағалау, 
ықтимал тәуекелдерді ескере отырып, 
оның даму перспективаларын жобалау 
және қоғамда, оның ішінде кәсіби 
социумда даулы жағдайларды шешу 
бағдарламаларын әзірлеу; 
ОН 8 Коммуникацияның әр түрлі 
саласында зерттеу жобалау қызметін 
жүзеге асыру, қоғамдық құнды білімді 
жинақтау, оны таныстыру, дұрыс көрсету 
және әлеуметтік маңызы бар мәселелер 
бойынша өз пікірін дәлелді түрде қорғау. 

политических процессов, знает новою 
философию воспитания и обучения 
подрастающего поколения, 
предпринимательскую и инновационно – 
инвестиционную деятельность и 
понимает культуру рациональности; 
РО 3 Умеет самостоятельно 
анализировать экономические данные, 
планировать свое будущее; 
РО 4 Cпособен применить комплекс 
умений для самостоятельного принятия 
решения в бизнесе образовательных 
услуг; 
РО 5 Умеет решать практические задачи 
и рассчитывать риски, способствующие 
формированию высокообразованной 
личности с широким кругозором и 
культурой мышления. 
РО 6 Анализировать особенности соци-
альных, политических, культур-
ных,психологических, правовых, эконо-
мических институтов в контексте их роли 
в модернизацииказахстанского общест-
ва; 
РО 7 Оценивать конкретную ситуацию 
отношений в обществе с позицийтой или 
иной науки социально-гуманитарного ти-
па, проектироватьперспективы еѐ разви-
тия с учетом возможных рисков и разра-
батывать программы решения конфликт-
ных ситуаций вобществе, в том числе в 
профессиональном социуме; 
РО 8 Осуществлять исследовательскую 
проектную деятельность в разныхсферах 
коммуникации, генерировать обществен-
но ценное знание, презентоватьего, кор-
ректно выражать и ргументировано от-
стаивать собственноемнение по вопро-
сам, имеющим социальную значимость. 

of education and training of younger 
generation, business and innovative and 
investment activity and understands culture 
of rationality; 
LO 3 Able to independently analyze 
economic data to plan for the future; 
LO 4 Able to apply a set of skills for 
independent decision-making in the 
business of educational services; 
LO 5 is Able to solve practical problems and 
calculate risks that contribute to the 
formation of a highly educated person with 
a broad Outlook and 
culture of thinking. 
LO 6 analyze the features of social, political, 
cultural, psychological, legal, economic 
institutions in the context of their role in the 
modernization of Kazakhstan society; 
LO 7 to assess the specific situation of 
relations in society with the position of a 
particular science of social and 
humanitarian type, to design prospects for 
its development taking into account possible 
risks and to develop programs for resolving 
conflict situations in society, including in 
professional society; 
LO 8 to carry out research and project 
activities in different spheres of 
communication, to generate socially 
valuable knowledge, to present, to Express 
correctly and to defend argumentatively 
own opinion on issues of social importance. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 

Пән мемлекеттік және құқық теориясын, 
конституциялық, азаматтық, әкімшілік, 
Еңбек, салық, қаржы, кәсіпкерлік, 

Дисциплина предназначена для форми-
рования правового антикоррупционного 
сознания у обучающихся, на основе зна-

The discipline is designed to form the legal 
anti-corruption consciousness of students, 
based on the knowledge gained in the study 
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Discipline Summary отбасылық, еңбек, іс жүргізу құқығын, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнаманы және сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін 
заңды жауапкершілікті, мемлекеттік 
қызметте және бизнес-ортада сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру мәселелерін зерделеу 
кезінде алған білім негізінде білім 
алушыларда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы құқықтық сананы қалыптастыруға 
арналған. 

ний, полученных при изучении теории 
государства и права, конституционного, 
гражданского, административного, тру-
дового, налогового, финансового,  пред-
принимательского, семейного, трудового, 
процессуального права, антикоррупцион-
ной культуры, антикоррупционного зако-
нодательства и юридической ответст-
венности за коррупционные правонару-
шения, вопросов формирования анти-
коррупционной культуры на государст-
венной службе и в бизнес-среде. 

of the theory of state and law, constitutional, 
civil, administrative, labor, tax, financial, 
business, family, labor, procedural law, anti-
corruption culture, anti-corruption legislation 
and legal responsibility for corruption 
offenses, issues of formation of anti-
corruption culture in the public service and 
in the business environment. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Нурмагамбетова Ляйля Искендировна, 
экономика ғылымдарының кандидаты, 
қауымдастырылған профессор 
Жолдыбек Гулжихан Жолдыбеккызы, 
гуманитарлық ғылымдарының магистрі., 
оқытушы. 

Бекмагамбетов Руслан Кабдугалие-
вич, кандидат исторических наук 
Разуваева Марина Владимировна, ма-
гистр юриспруденции, старший препода-
ватель 

Nurmagambetova Lyailya Iskendirovna, 
candidate of economic Sciences, associate 
Professor 
Bekmagambetov Ruslan Kabdugalievich, 
candidate of history 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

COMMUNITY SERVICE COMMUNITY SERVICE COMMUNITY SERVICE 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

3 академиялық кредит, жобаны қорғау 3 академических кредита, защита 
проекта 

3 academic credits, Presentation Project 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Тұлғаның өзін-өзі дамыту негіздері, 
психолог мамандығына кіріспе 

Основы саморазвития личности, 
введение в профессию психолога 

Basics of personal self-development, 
introduction to the profession of a 
psychologist 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Жеке тұлға психологиясына кіріспе, 
әлеуметтік психологияға кіріспе, 
дифференциалдық психология, гендерлік 
психология, түзету психологиясы, 
практикалық психология, 
Психодиагностика негіздері, жеке 
тұлғаның психокоррекция, 
конфликтология 

Введение в психологию личности, 
введение в социальную психологию, 
дифференциальная психология, 
гендерная психология, коррекционная 
психология, практическая психология, 
основы психодиагностики, 
психокоррекция личности, 
конфликтология 

Introduction to personality psychology, 
introduction to social psychology, differential 
psychology, gender psychology, 
correctional psychology, practical 
psychology, basics of psychodiagnostics, 
psychocorrection of personality, 
conflictology 
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Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Мақсаты: өз мүмкіндіктерін ұғыну арқылы 
студенттердің әлеуметтік тартылуын 
күшейту және қоғам өмірін жақсарту үшін 
өз күш-жігерінің маңыздылығын түсіну, 
қоғамға қызмет етудің әлеуметтік 
тәжірибесін ұғыну және алған білім мен 
іскерлікті көрсету. 
Міндеттер: 
студенттің қалыптасуы және дамуы 
- әлеуметтік жобаның ерекшелігі, 
мақсаты және құрылымы туралы 
теориялық түсінік;  
- басқалардың игілігі үшін қоғамдық 
пайдалы жұмыспен академиялық білім;  
- қоғамның нақты сын-қатерлерін өзінің 
жеке қасиеттерін түсініп, дамыта білу;  
- шешім қабылдаудағы дәрменсіздікті 
командада ынтымақтасу және жұмыс 
істеу қажеттілігімен ұштастыра білу; 
- әлеуметтік жобаларды әзірлеу дағдысы. 

Цель: усиление социальной вовлеченно-
сти студентов через осознание своих 
возможностей и понимание значимости 
собственных усилий для улучшения жиз-
ни общества, осмысление социального 
опыта служения обществу и демонстра-
ция приобретенных знаний и умений. 
Задачи: 
формирование и развитие у студента 
- теоретических представлений о специ-
фике, назначении и структуре социально-
го проекта;  
- академических знаний с общественно 
полезной работой на благо других;  
- умение критически осмысливать реаль-
ные вызовы общества с осознанием и 
развитием своих личностных качеств;  
- умения сочетатьсамостоятельность в 
принятии решений с необходимостью 
сотрудничать и работать в команде; 
- навыков разработки социальных проек-
тов.  

Goal: to strengthen students ' social 
engagement through awareness of their 
own capabilities and understanding the 
significance of their own efforts to improve 
the life of society, understanding the social 
experience of serving society and 
demonstrating the acquired knowledge and 
skills. 
Tasks: 
formation and development of the student 
- theoretical ideas about the specifics, 
purpose and structure of the social project;  
- academic knowledge with socially useful 
work for the benefit of others;  
- ability to critically comprehend the real 
challenges of society with awareness and 
development of their personal qualities;  
- ability to combine self-reliance in decision-
making with the need to collaborate and 
work in a team; 
- social project development skills. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

НО1-әлеуметтік жобалаудың негізгі 
тәсілдері мен қоғамның нақты 
мәселелері туралы өз түсінігін түсіндіру 
және түсіндіру; 
ОН2-оқыту мақсаттарына және (немесе) 
мазмұн стандарттарына қол жеткізу үшін 
оқу стратегиясы ретінде қоғамға қызмет 
етуді Алгоритмдеу арқылы ұсыну; 
ОН3-қоғамға қызмет ету процесінің 
барлық қатысушылары арасында 
әралуандықты және өзара сыйластықты 
түсіне отырып, қоғамға әр түрлі 
салаларда қызмет етуге деген маңызды 
іс-шаралар туралы ақпаратты ұсыну; 
ОН4-тәлімгерлердің басшылығымен 
қоғамға қызмет ету тәжірибесін 
жоспарлау, іске асыру және бағалау 
ерекшеліктерін талдау; 
ОН5-азаматтық жауапкершілік пен 
әлеуметтік әділдік талап етілетін 

РО1 - объяснять и интерпретировать 
свое представление об основных подхо-
дах к социальному проектированию и 
реальных проблемах общества; 
РО2 -алгоритмизированно представлять 
служение обществу в качестве учебной 
стратегии для достижения целей обуче-
ния и (или) стандартов содержания; 
РО3 - объяснять иаргументированно 
представлять информацию означимых 
мероприятиях служению обществу в раз-
личных сферах с пониманием разнооб-
разия и взаимного уважения между все-
ми участниками процесса служения об-
ществу; 
РО4 - анализировать особенности пла-
нирования, реализации и оценки опыта 
служение обществу под руководством 
наставников; 
РО5 - анализировать свои возможности, 

LO1-explain and interpret your 
understanding of the main approaches to 
social design and the real problems of 
society; 
LO2-algorithmically present service to 
society as a learning strategy to achieve 
learning goals and (or) content standards; 
LO3-explain and document information 
about activities that serve the society in 
various fields, with an understanding of 
diversity and mutual respect among all 
participants in the process of serving the 
society; 
LO4-analyze the specifics of planning, 
implementing and evaluating the experience 
of serving the community under the 
guidance of mentors; 
LO5-analyze your capabilities, showing 
personal qualities in conditions where civil 
responsibility and social justice are 
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жағдайларда жеке қасиеттерді көрсете 
отырып, өз мүмкіндіктерін талдау; 
ОН6-алға қойылған мақсаттарға қол 
жеткізуде іске асыру және прогресс 
стратегиясын ажырату, сондай-ақ 
жақсарту және тұрақтылық үшін 
нәтижелерді пайдалану; 
ОН7-ықтимал тәуекелдерді ескере 
отырып, оның даму перспективаларын 
болжау ұстанымымен қоғамдағы 
қатынастардың нақты жағдайын бағалау; 
ОН8 - қоғамның қажеттіліктерін 
қанағаттандыру және белгілі бір 
нәтижелерге қол жеткізу үшін 
коммуникацияның әртүрлі саласында 
зерттеу жобалау қызметін жүзеге асыру, 
әлеуметтік маңызы бар мәселелер 
бойынша өз пікірін таныстыру, дұрыс 
көрсету және дәлелді түрде қорғау. 

проявляя личностные качества в услови-
ях, где требуются гражданская ответст-
венность и социальная справедливость; 
РО6 - различать стратегии реализации и 
прогресса в достижении поставленных 
целей, а также использование результа-
тов для улучшения и устойчивости; 
РО7 - оценивать конкретную ситуацию 
отношений в обществе с позицийпроек-
тирования перспектив еѐ развития с уче-
том возможных рисков; 
РО8 - осуществлять исследовательскую 
проектную деятельность в разныхсферах 
коммуникации, для удовлетворения по-
требностей сообщества и достижения 
определенных результатов, презенто-
вать, корректно выражать и аргументи-
рованно отстаивать собственноемнение 
по вопросам, имеющим социальную зна-
чимость. 

required; 
LO6-distinguish between strategies for 
implementation and progress in achieving 
goals, as well as using results for 
improvement and sustainability; 
LO7-assess the specific situation of 
relations in the society from the position of 
projecting its development prospects, taking 
into account possible risks; 
LO8-to carry out research and project 
activities in different spheres of 
communication, to meet the needs of the 
community and achieve certain results, to 
present, correctly Express and 
argumentatively defend their own opinion 
on issues of social significance. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Курс қоғам алдындағы азаматтық 
жауапкершілігін терең түсінетін білім 
беру саласының білікті мамандарын 
дайындауға бағытталған. Студенттердің 
әдістемелік дайындық жүйесіне 
практикалық сабақтар, сондай-ақ 
жобаларды қорғау кіреді. 

Курс направлен на подготовку квалифи-
цированных специалистов сферы обра-
зования, глубоко осознающих свою граж-
данскую ответственность перед общест-
вом. В систему методической подготовки 
студентов входят практические занятия, 
а также защита проектов. 

The course is aimed at training qualified 
specialists in the field of education who are 
deeply aware of their civic responsibility to 
society. The system of methodological 
training of students includes practical 
classes, as well as project protection. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, ма-
гистр педагогических наук, старший пре-
подаватель 

Ahmetbekova Zaure Dalihatovna, master 
of pedagogical Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ПСИХОЛОГ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ 
АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 

INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF 
THE PSYCHOLOGIST 
 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, шығармащылық 
емтихан 

5 академических кредитов, творческий 
экзамен 

5 academic credits, creative exam 
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Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Мектеп информатика курсы, психолог 
мамандығына кіріспе 

Школьный курс информатики, введение в 
профессию психолога 

School course of Informatics, introduction to 
the profession of psychologist 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар( ағылшын тілінде), 
эксперименталды психология бойынша 
практикум, Психодиагностика негіздері, 
ұйымдардағы психологтың жұмысы, 
еңбек психологиясы 

Информационно-коммуникационные тех-
нологии (на английском языке), практи-
кум по экспериментальной психологии, 
основы психодиагностики, работа психо-
лога в организациях, психология труда 

Information and communication technolo-
gies (in English), workshop on experimental 
psychology, basics of psychodiagnostics, 
work of a psychologist in organizations, 
psychology of work 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Медиабілім беру, медиаөндіріс және 
медиабұтыну жүйелеріндегі 
медиакеңістіктегі адамның қарым-
қатынасы мен мінез-құлқының 
психологиялық заңдылықтары туралы 
түсінік қалыптастыру. 

Формирование представления о 
психологических закономерностях 
отношения и поведения человека в 
поликультурных медиапространствах, 
психологических феноменах и 
механизмах восприятия медиакультуры 
личностью обучающегося, 
медиакомпетентности и 
медиазащищенности личности 
обучающегося в системах 
медиаобразования, медиапроизводства 
и медиапотребления. 

Formation of the idea of psychological 
regularities of human attitude and behavior 
in multicultural media spaces, psychological 
phenomena and mechanisms of perception 
of media culture by the student's 
personality, media competence and media 
security of the student's personality in the 
systems of media education, media 
production and media consumption. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың мақсатын, мазмұнын 
және даму үрдістерін түсіндіре алады, 
нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым 
қолайлы технологияны таңдауды және 
алынған ақпаратты қолдануды оңтайлы 
таңдауды негіздее алады 
ОН 2 психолог қызметінде ақпаратты 
жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, 
ақпараттық және коммуникациялық 
процестерді жүзеге асыру тәсілдерін 
түсіндіре алады; 
ОН 3 компьютерлік техниканың негізгі 
компоненттерінің қызметі мен міндетін 
біледі, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу 
және тарату үшін ақпараттық Интернет-
ресурстарды пайдалана алады; 
ОН 4 ақпараттық Интернет ресурстарын, 
іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін 
бұлтты және мобильді сервистерді 
пайдалана алады 

РО 1 Умеет объяснять назначение, со-
держание и тенденции развития инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий, обосновывать выбор наиболее при-
емлемой технологии для решения кон-
кретных задач и оптимальный выбор 
применения полученной информации 
РО 2 Умеет объяснять методы сбора, 
хранения и обработки информации, спо-
собы реализации информационных и 
коммуникационных процессов в деятель-
ности психолога; 
РО 3 Знает назначение и функции ос-
новных компонентов компьютерной тех-
ники, умеет пользоваться информацион-
ными Интернет-ресурсами для поиска, 
хранения, обработки и распространения  
информации; 
РО 4 Умеет пользоваться информацион-
ными Интернет ресурсами, облачными и 
мобильными сервисами для поиска, хра-

LO 1 is Able to explain the purpose, content 
and trends in the development of 
information and communication 
technologies, to justify the choice of the 
most appropriate technology to solve 
specific problems and the optimal choice of 
application of the information obtained 
LO 2 is Able to explain the methods of 
collecting, storing and processing 
information, ways of implementing 
information and communication processes 
in the activities of the psychologist; 
LO 3 Knows the purpose and functions of 
the main components of computer 
technology, is able to use information 
Internet resources to search, store, process 
and distribute information; 
LO 4 is Able to use Internet information 
resources, cloud and mobile services for 
search, storage, processing and distribution 
information, apply existing knowledge in 
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кәсіби және ғылыми-практикалық 
қызметте бар білімді қолдану; 
ОН 5 деректерді жинау, беру, өңдеу және 
сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен 
желілерді бағдарламалық және 
аппараттық қамтамасыз етуді қолдана 
алады, кәсіби қызметтің әдістері мен 
құралдарын таңдауды талдау және 
негіздеу; 
ОН 6 ақпаратты қорғау әдістері мен 
құралдарын таңдауды негіздеу және 
талдай алады, сандық технологиялар 
көмегімен психологиялық параметрлерді 
талдау құралдарын жасай алады; 
ОН 7 сандық технологиялардың 
көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін 
деректерді талдау және басқару 
құралдарын жасай алады; 
ОН 8 психодиагностикалық зерттеулер 
саласында заманауи ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды 
қолдана отырып, мамандық бойынша 
жобалау қызметін жүзеге асыру. 

нения, обработки и распространения 
информации, применять имеющиеся 
знания  в профессиональной и научно-
практической деятельности; 
РО 5 Умеет применять программное и 
аппаратное обеспечение компьютерных 
систем и сетей для сбора, передачи, об-
работки и хранения данных, анализиро-
вать и обосновывать выбор методов и 
средств профессиональной деятельно-
сти; 
РО 6 Умеет анализировать и обосновы-
вать выбор методов и средств защиты 
информации, с помощью цифровых тех-
нологий разрабатывать инструменты 
анализа психологических параметров; 
РО 7 Способен с помощью цифровых 
технологий разрабатывать инструменты 
анализа и управления данными для раз-
личных видов деятельности; 
РО 8 осуществлять проектную деятель-
ность по специальности с применением 
современных информационно-
коммуникационных технологий в области 
психодиагностических исследований. 

professional and scientific-practical 
activities; 
LO 5 is Able to use software and hardware 
of computer systems and networks to 
collect, transmit, process and store data, 
analyze and justify the choice of methods 
and means of professional activity; 
LO 6 is Able to analyze and justify the 
choice of methods and means of 
information protection, with the help of 
digital technologies to develop tools for the 
analysis of psychological parameters; 
LO 7 Is able to digitally develop data 
analysis and management tools for various 
activities; 
LO 8 to carry out project activities in the 
specialty with the use of modern information 
and communication technologies in the field 
of psychodiagnostic research. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Психологтың практикалық, ғылыми-
зерттеу және білім беру қызметінде 
заманауи ақпараттық технологияларды 
қолданудың негізгі әдістері мен 
құралдары. Дәстүрлі және электронды 
жарияланымдар мен презентацияларды 
дайындаудың заманауи құралдары; 
психологтың күнделікті кәсіби қызметінде 
Internet ғылыми-білім беру ресурстарын 
қолданудың практикалық дағдыларын 
қалыптастыру. Қойылған міндеттерге 
сәйкес ақпаратты ұсыну тәсілдері. 

Основные методы и средства примене-
ния современных информационных тех-
нологий в практической, научно-
исследовательской и образовательной 
деятельности психолога. Современные 
средства подготовки традиционных и 
электронных публикаций и презентаций; 
формирование практических навыков 
использования научно-образовательных 
ресурсов Internet в повседневной про-
фессиональной деятельности психолога. 
Способы представления информации в 
соответствии с поставленной задачей.  

The main methods and means of 
application of modern information 
technologies in practical, research and 
educational activities of the psychologist. 
Modern means of preparation of traditional 
and electronic publications and 
presentations; formation of practical skills of 
use of scientific and educational resources 
of the Internet in daily professional activity 
of the psychologist. Ways of presenting 
information in accordance with the task. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Усембаева Асия Хамитовна, педагогика 
және психология магистрі, аға оқытушы 

Усембаева Асия Хамитовна, магистр 
педагогики и психологии, старший пре-
подаватель 

Usembayeva Asiya Khamitovna, master 
of pedagogy and psychology, senior 
lecturer 

Пән атауы / МЕДИАПСИХОЛОГИЯ МЕДИАПСИХОЛОГИЯ MEDIA PSYCHOLOGY 
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Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, шығармащылық 
емтихан 

5 академических кредитов, творческий 
экзамен 

5 academic credits, creative exam 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, психолог мамандығына 
кіріспе, өзін-өзі тану 

Психология, введение в профессию 
психолога, самопознание 

Psychology, introduction to the profession 
of psychologist, self-knowledge 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Таным психологиясы, виктимология 
негіздері, басқару психологиясы, кросс-
мәдени психология 

Психология познания, основы 
виктимологии, психология управления, 
кросс-культурная психология 

Psychology of cognition, basics of 
victimology, psychology of management, 
cross-cultural psychology 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Медиабілім беру, медиаөндіріс және 
медиабұтыну жүйелеріндегі 
медиакеңістіктегі адамның қарым-
қатынасы мен мінез-құлқының 
психологиялық заңдылықтары туралы 
түсінік қалыптастыру. 

Формирование представления о 
психологических закономерностях 
отношения и поведения человека в 
поликультурных медиапространствах, 
психологических феноменах и 
механизмах восприятия медиакультуры 
личностью обучающегося, 
медиакомпетентности и 
медиазащищенности личности 
обучающегося в системах 
медиаобразования, медиапроизводства 
и медиапотребления. 

Formation of the idea of psychological 
regularities of human attitude and behavior 
in multicultural media spaces, psychological 
phenomena and mechanisms of perception 
of media culture by the student's 
personality, media competence and media 
security of the student's personality in the 
systems of media education, media 
production and media consumption. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың мақсатын, мазмұнын 
және даму үрдістерін түсіндіре алады, 
нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым 
қолайлы технологияны таңдауды және 
алынған ақпаратты қолдануды оңтайлы 
таңдауды негіздее алады 
ОН 2 психолог қызметінде ақпаратты 
жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, 
ақпараттық және коммуникациялық 
процестерді жүзеге асыру тәсілдерін 
түсіндіре алады; 
ОН 3 компьютерлік техниканың негізгі 
компоненттерінің қызметі мен міндетін 

РО 1 Умеет объяснять назначение, со-
держание и тенденции развития инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий, обосновывать выбор наиболее при-
емлемой технологии для решения кон-
кретных задач и оптимальный выбор 
применения полученной информации 
РО 2 Умеет объяснять методы сбора, 
хранения и обработки информации, спо-
собы реализации информационных и 
коммуникационных процессов в деятель-
ности психолога; 
РО 3 Знает назначение и функции ос-
новных компонентов компьютерной тех-

LO 1 is Able to explain the purpose, content 
and trends in the development of 
information and communication 
technologies, to justify the choice of the 
most appropriate technology to solve 
specific problems and the optimal choice of 
application of the information obtained 
LO 2 is Able to explain the methods of 
collecting, storing and processing 
information, ways of implementing 
information and communication processes 
in the activities of the psychologist; 
LO 3 Knows the purpose and functions of 
the main components of computer 
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біледі, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу 
және тарату үшін ақпараттық Интернет-
ресурстарды пайдалана алады; 
ОН 4 ақпараттық Интернет ресурстарын, 
іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін 
бұлтты және мобильді сервистерді 
пайдалана алады 
кәсіби және ғылыми-практикалық 
қызметте бар білімді қолдану; 
ОН 5 деректерді жинау, беру, өңдеу және 
сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен 
желілерді бағдарламалық және 
аппараттық қамтамасыз етуді қолдана 
алады, кәсіби қызметтің әдістері мен 
құралдарын таңдауды талдау және 
негіздеу; 
ОН 6 ақпаратты қорғау әдістері мен 
құралдарын таңдауды негіздеу және 
талдай алады, сандық технологиялар 
көмегімен психологиялық параметрлерді 
талдау құралдарын жасай алады; 
ОН 7 сандық технологиялардың 
көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін 
деректерді талдау және басқару 
құралдарын жасай алады; 
ОН 8 психодиагностикалық зерттеулер 
саласында заманауи ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды 
қолдана отырып, мамандық бойынша 
жобалау қызметін жүзеге асыру. 

ники, умеет пользоваться информацион-
ными Интернет-ресурсами для поиска, 
хранения, обработки и распространения  
информации; 
РО 4 Умеет пользоваться информацион-
ными Интернет ресурсами, облачными и 
мобильными сервисами для поиска, хра-
нения, обработки и распространения 
информации, применять имеющиеся 
знания  в профессиональной и научно-
практической деятельности; 
РО 5 Умеет применять программное и 
аппаратное обеспечение компьютерных 
систем и сетей для сбора, передачи, об-
работки и хранения данных, анализиро-
вать и обосновывать выбор методов и 
средств профессиональной деятельно-
сти; 
РО 6 Умеет анализировать и обосновы-
вать выбор методов и средств защиты 
информации, с помощью цифровых тех-
нологий разрабатывать инструменты 
анализа психологических параметров; 
РО 7 Способен с помощью цифровых 
технологий разрабатывать инструменты 
анализа и управления данными для раз-
личных видов деятельности; 
РО 8 осуществлять проектную деятель-
ность по специальности с применением 
современных информационно-
коммуникационных технологий в области 
психодиагностических исследований. 

technology, is able to use information 
Internet resources to search, store, process 
and distribute information; 
LO 4 is Able to use Internet information 
resources, cloud and mobile services for 
search, storage, processing and distribution 
information, apply existing knowledge in 
professional and scientific-practical 
activities; 
LO 5 is Able to use software and hardware 
of computer systems and networks to 
collect, transmit, process and store data, 
analyze and justify the choice of methods 
and means of professional activity; 
LO 6 is Able to analyze and justify the 
choice of methods and means of 
information protection, with the help of 
digital technologies to develop tools for the 
analysis of psychological parameters; 
LO 7 Is able to digitally develop data 
analysis and management tools for various 
activities; 
LO 8 to carry out project activities in the 
specialty with the use of modern information 
and communication technologies in the field 
of psychodiagnostic research. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Көпмәдениетті медиакеңістіктерде, 
психологиялық феномендер мен 
медиакультураны білім алушының 
тұлғасымен қабылдау механизмдерінде 
адамның қарым-қатынасы мен мінез-
құлқының психологиялық заңдылықтары. 
Бұқаралық медианың балалар және 
жастар аудиториясымен 
медиакоммуникативтік қарым-қатынас 
психологиясының сұрақтары ұсынылған. 

Психологические закономерности отно-
шения и поведения человека в поликуль-
турных медиапространствах, психологи-
ческих феноменах и механизмах воспри-
ятия медиакультуры личностью обучаю-
щегося. Представлены вопросы психоло-
гии медиакоммуникативного взаимодей-
ствия массмедиа с детской и молодеж-
ной аудиторией. Рассматриваются мето-
ды, приемы медиаобразования, дидакти-

Psychological regularities of human attitude 
and behavior in multicultural media spaces, 
psychological phenomena and mechanisms 
of perception of media culture by the 
student's personality. The questions of 
psychology of media-communicative 
interaction of mass media with children and 
youth audience are presented. The 
methods and techniques of media 
education, didactic and educational 
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Медиабілім беру әдістері, тәсілдері, БАҚ-
тың дидактикалық және тәрбиелік 
мүмкіндіктері, медиаиммунитет және 
медиакомпетенттілігі қарастырылады. 

ческие и воспитательные возможности 
СМИ, медиаиммунитет и медиакомпе-
тентность. 

opportunities of the media, media immunity 
and media competence are considered. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Ташетов Аманжол Аскарович, PhD док-
торы, қауымдастырылған профессор 

Бисембаева Асем Кумаровна, старший 
преподаватель 

Tashetov Amanzhol Askarovich, PhD, 
associate Professor 
Bisembaeva Asem Kumarovna, senior 
lecturer 

 
3 семестр / 3 семестр / 3 semester 

 
Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ӨЛКЕТАНУ КРАЕВЕДЕНИЕ REGIONAL STUDIES  

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

4 академиялық кредит, емтихан (КТ) 4 академических кредита, экзамен (КТ) 4 academic credits, exam (CT) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Қазақстанның қазіргі тарихы, 
мәдениеттану, әлеуметтану, саясаттану 

Современная история Казахстана, 
культурология, социология, политология 

Modern history of Kazakhstan, cultural stu-
dies, sociology, political science 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі  
негіздері 

Экология и  основы безопасности 
жизнедеятельности 

Ecology and Basics of Life Safety 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Мақсаты: 
болашақ мұғалімдер мен педагогтарды 
тарихи-өлкетану жұмыстарын 
ұйымдастыру мен өткізудің білімі мен 
дағдысын қаруландыру, олардың білім 
беру және мәдени деңгейін арттыру. 
Көркем мәдениет, өнер тарихы, Сәулет, 
археология, этнография негіздерін білу 
болашақ мамандарға өз өлкесіндегі 
тарих және мәдениет ескерткіштерін 
анықтауға және оларды тәрбие 
жұмысында пайдалануға көмектеседі. 
Бұл курс патриоттық сезімді – Отанға, 

Цель: 
вооружить будущих учителей и педагогов 
знаниями и навыками организации и про-
ведения историко-краеведческой работы, 
повысить их образовательный и культур-
ный уровень. Знание основ художествен-
ной культуры, истории искусства, архи-
тектуры, археологии, этнографии помо-
жет будущим специалистам выявить па-
мятники истории и культуры в своем крае 
и использовать их в воспитательной ра-
боте. Этот курс воспитывает патриотиче-
ские чувства – любовь к Родине, к род-

Goal: 
to equip future teachers and teachers with 
knowledge and skills of organizing and 
conducting historical and local history work, 
to increase their educational and cultural 
level. Knowledge of the basics of art culture, 
art history, architecture, archeology, and 
Ethnography will help future specialists 
identify historical and cultural monuments in 
their region and use them in educational 
work. This course brings up Patriotic 
feelings-love for the Motherland, for the 
native land, for the historical past of the 
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туған өлкеге, халықтың тарихи өткеніне 
деген сүйіспеншілікті тәрбиелейді, белгілі 
бір дәуірдің дамуының жалпы 
заңдылықтары туралы дұрыс түсінік 
береді. Ол ғылыми пән ретінде Орта 
жалпы білім беретін мектептердің 
болашақ мұғалімдерін, сондай-ақ 
Мемлекеттік мекемелердің 
қызметкерлерін теориялық, әдістемелік 
білімдермен қаруландырып, туған өлке 
тарихының ұйымдастырушылық және 
практикалық мәселелерін шешуге 
дағдыландырады. 
Міндеттер: 
-Қостанай облысы мен Солтүстік-Батыс 
Қазақстан аумағында ежелгі уақыттан 
бері және қазіргі заман бойынша болған 
маңызды тарихи оқиғалар туралы білім 
мен түсініктерді қалыптастыру; 
- еліміздің мәдениетіне, географиясына, 
тарихына, дініне қатысты Қостанай 
облысының киелі географиясының 
маңызды тарихи нысандарын білу;  
- болашақ мұғалімнің бастауыш мектепте 
пропедевтикалық курсты, негізгі мектепте 
Өлкетану бойынша базалық курсты және 
жоғары сатыда бейіндік курстарды тиімді 
оқытуға дайындығы; 
- оқуға деген оң мотивация мен 
қызығушылықты, Педагогикалық 
шеберлік негіздерін меңгеруді, 
шығармашылық қызметке ұмтылуды. 

ному краю, к историческому прошлому 
народа, дает более правильное пред-
ставление об общих закономерностях 
развития той или иной эпохи. В обучении 
студентов знанию истории края, большое 
значение имеет комплекс предметов, 
среди которых  видное место занимает 
курс «Краеведение», который как науч-
ная дисциплина вооружает будущих учи-
телей средних общеобразовательных 
школ, а также работников государствен-
ных учреждений, теоретическими, мето-
дическими знаниями, прививает им на-
выки в решении организационных и прак-
тических вопросов истории родного края. 
Задачи: 
-формирование знаний и представлений 
о важных исторических событиях, про-
изошедших на территории Костанайской 
области и Северо-Западного Казахстана 
с древнейших времен и по современ-
ность; 
-знать важные исторические объекты Са-
кральной географии Костанайской об-
ласти, относящиеся к культуре, геогра-
фии, истории, религии нашей страны;  
-готовности будущего учителя к эффек-
тивному преподаванию пропедевтическо-
го курса в начальной школе, базового 
курса по краеведению в основной школе 
и профильных курсов на старшей ступе-
ни; 
-положительной мотивации и интереса к 
учению, овладению основами педагоги-
ческого мастерства, стремлению к твор-
ческой деятельности. 

people, gives a more correct idea of the 
General laws of development of a particular 
era. In teaching students knowledge of 
history, the great value has a range of 
items, among which a prominent place is 
the course "regional studies", which as an 
academic discipline equips future teachers 
of secondary schools and employees of 
public institutions, theoretical, 
methodological knowledge, instilling them 
with skills in dealing with organizational and 
practical issues of the history of his native 
land. 
Tasks: 
- formation of knowledge and ideas about 
important historical events that occurred in 
the territory of Kostanay region and North-
Western Kazakhstan from ancient times to 
the present; 
- know important historical objects of the 
Sacred geography of Kostanay region 
related to the culture, geography, history, 
and religion of our country;  
- readiness of the future teacher to 
effectively teach a propaedeutic course in 
primary school, a basic course in local 
history in primary school, and specialized 
courses at the senior level; 
- positive motivation and interest in learning, 
mastering the basics of pedagogical skills, 
and striving for creative activity. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 өлкетану бойынша оқу 
материалының негізгі компоненттерін 
оқыту әдістемесін, оның басқа 
ғылымдармен өзара байланысын, 
нормативтік-құқықтық құжаттаманы, 
МЖМБС, мектеп курсының 

РО 1 знает методику преподавания ос-
новных компонентов учебного материала 
по краеведению, ее взаимосвязь с дру-
гими науками, нормативно-правовую до-
кументацию, ГОСО, программы и учебни-
ки школьного курса, основные принципы 

LO 1-knows the methodology of teaching 
the main components of the educational 
material on local history, its relationship with 
other Sciences, legal documentation, SES, 
programs and textbooks of the school 
course, the main principles of the 
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бағдарламалары мен оқулықтарын, 
мектеп өлкетану кабинетінің жұмысын 
ұйымдастырудың негізгі принциптерін 
біледі; 
ОН 2 оқу материалының мазмұнын 
таңдайды, оқушылардың әр түрлі іс-
әрекеттерін ұйымдастыру үшін қазіргі 
заманғы АКТ қолданады, сабақтарда 
және сабақтан тыс сабақтарда 
оқушылардың ұжымдық, топтық және 
жеке іс-әрекеттерін тиімді үйлестіреді;   
ОН 3 тілдік кәсіби мәдениет негіздерін, 
оқушыларды әр түрлі құралдармен оқыту 
нәтижелерін бағалаудың заманауи 
тәсілдерін қолданады;  
ОН 4 орта білім берудің жаңартылған 
мазмұнының ерекшелігі мен 
ерекшеліктерін түсінеді, әртүрлі жастағы 
балалардың білім берудегі 
сабақтастықты жүзеге асыру құралдарын 
меңгерген; 
ОН 5 мамандық бойынша кәсіби 
терминдерді меңгерген, оларды өлкетану 
бойынша оқу материалын беруде тиімді 
қолданады; 
ОН 6 білім алушылардың жас және жеке 
ерекшеліктерін ескереді; 
ОН 7 кәсіби мазмұндағы ақпаратты 
табады, жіктейді, талдайды және 
синтездейді және оны кәсіби дамыту 
мақсатында пайдаланады; 
ОН 8 Өлкетану бойынша сабақтарды 
талдайды және сабақтың өзіндік 
талдауын жүргізеді, оқушылардың 
жауаптарын сыни бағалайды және 
түсініктеме береді. 

организации работы школьного кабинета 
краеведения; 
РО 2 отбирает содержание учебного ма-
териала, применяет современные ИКТ 
для организации различных видов дея-
тельности учащихся, эффективно соче-
тает коллективную, групповую и индиви-
дуальную деятельность учащихся на 
уроках и внеурочных занятиях;   
РО 3 применяет основы речевой про-
фессиональной культуры, современные 
подходы к оцениванию результатов обу-
чения школьников различными средст-
вами;  
РО 4 осознает специфику и особенности 
обновленного содержания среднего об-
разования, владеет средствами реали-
зации преемственности в образовании 
детей разных возрастов; 
РО 5 владеет профессиональными тер-
минами по специальности, эффективно 
применяет их при подаче учебного мате-
риала по краеведению; 
РО 6 учитывает возрастные и индивиду-
альные особенности обучающихся; 
РО 7 находит, классифицирует, анализи-
рует и синтезирует информацию про-
фессионального содержания и использу-
ет ее с целью профессионального разви-
тия; 
РО 8 анализирует уроки по краеведению 
и производит самоанализ урока, крити-
чески оценивает и комментирует ответы 
обучающихся. 

organization of the school study of local 
history; 
LO 2-selects the content of educational 
material, uses modern ICT to organize 
various types of student activities, 
effectively combines the collective, group 
and individual activities of students in the 
classroom and extracurricular activities;   
LO 3-applies the basics of speech 
professional culture, modern approaches to 
evaluating the results of teaching students 
by various means;  
LO 4-understands the specifics and 
features of the updated content of 
secondary education, has the means to 
implement continuity in the education of 
children of different ages; 
LO 5-owns professional terms in the 
specialty, effectively applies them when 
submitting educational material on local 
history; 
LO 6-takes into account the age and 
individual characteristics of students; 
LO 7-finds, classifies, analyzes and 
synthesizes information of professional 
content and uses it for professional 
development; 
LO 8-analyzes lessons in local history and 
performs self-analysis of the lesson, 
critically evaluates and comments on the 
responses of students. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

"Өлкетану" курсы - Жалпы өлкетану және 
Қазақстан тарихының құрамдас бөлігі. 
Қолданбалы тарих саласы болып 
табылады және екі маңызды белгімен 
ерекшеленеді: 1) Зерттелетін тарихи 
оқиғалардың локалдығымен және 2) іс-

Курс «Краеведение» - составная часть 

общего краеведения и истории Казахста-

на. Представляет собой область при-

кладной истории и отличается двумя су-

щественными признаками: 1) локально-

The course "local History" is an integral part 
of the General local history and history of 
Kazakhstan. It is a field of applied history 
and is characterized by two essential 
features: 1) locality of the historical events 
under study, and 2) active character. Local 
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әрекет сипатымен. Өлкетану мектептің, 
университеттің өмірмен білім беру 
байланысының маңызды құралы болып 
табылады. Курсты оқу нәтижесінде 
Тарихи география, Топонимика, 
ономастика, археология және т.б. 
Қосалқы тарихи пәндер элементтерімен 
ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі өлке 
тарихының маңызды аспектілері 
қарастырылады. 

стью исследуемых исторических собы-

тий, и 2) деятельным характером. Крае-

ведение является важным средством 

образовательной связи школы, универ-

ситета с жизнью. В результате изучения 

курса будут рассматриваться важные 

аспекты истории края с древнейших вре-

мен до наших дней с элементами вспо-

могательных исторических дисциплин: 

исторической географии, топонимики, 

ономастики, археологии и других. 

history is an important means of educational 
communication of schools and universities 
with life. As a result of studying the course, 
important aspects of the history of the 
region from ancient times to the present day 
will be considered with elements of auxiliary 
historical disciplines: historical geography, 
toponymy, onomastics, archaeology, and 
others. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Абильмаликов Куаныш Кабдулович, 
тарих магистрі, аға оқытушы 
 

Абильмаликов Куаныш Кабдулович, 
магистр истории, старший преподава-
тель 

Abil’malikov Kuanysh Kabdulovich, mas-
ter of history, senior lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ ОСНОВЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 
ВASICS OF PSYCHOPHYSIOLOGY   
 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредита, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, экология және тіршілік 
қауіпсіздігі негіздері, тұлғаның өзін-өзі 
дамыту негіздері, психолог мамандығына 
кіріспе 

Психология, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности, 
основы саморазвития личности, 
введение в профессию психолога 

Psychology, ecology and basics of life safe-
ty, basics of self-development, introduction 
to the profession of a psychologist 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Жеке тұлға психологиясына кіріспе, 
әлеуметтік психологияға кіріспе, 
медициналық психология, 
эксперименталды психология бойынша 
практикум, психодианостика негіздері, 
когнитивті психология, психикалық 
денсаулық және суицидтің алдын алу, 
түзету психологиясы 

Введение в психологию личности, введе-
ние в социальную психологию, медицин-
ская психология, практикум по экспери-
ментальной психологии, основы психо-
дианостики, когнитивная психология, 
психическое здоровье и профилактика 
суицида, коррекционная психология 

Introduction to personality psychology, 
introduction to social psychology, medical 
psychology, experimental psychology 
workshop, basics of psychodianostics, 
cognitive psychology, mental health and 
suicide prevention, correctional psychology 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 

Субъективті процестер мен күйлердің 
физиологиялық негіздері туралы тұтас 
ғылыми түсінік қалыптастыруға, оларды 

Содействие формированию целостного 
научного представления о 
физиологических основах субъективных 

Promoting the formation of a holistic 
scientific understanding of the physiological 
foundations of subjective processes and 
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and Objectives талдау, оларды зерттеу әдістерінде 
бағдарлай білуге, өз білімдерін өз 
бетінше толықтыра білуге ықпал ету. 

процессов и состояний, освоению умений 
анализировать их, ориентироваться в 
методах их исследования, 
самостоятельно пополнять свои знания. 

States, the development of skills to analyze 
them, navigate in the methods of their 
research, independently replenish their 
knowledge. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 жеке тұлғаның 
психофизиологиялық даму 
заңдылықтары туралы білімді тәжірибеде 
қолдана алады.; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және жеке психофизиологиялық 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях психофизиологического раз-
вития личности на практике при реализа-
ции дифференцированного и индивиду-
ального подходов в практической дея-
тельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 

LO1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of psychophysiological development of 
personality in practice in the implementation 
of differentiated and individual approaches 
in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in 
interaction with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
objectivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual psychophysiological 
characteristics;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
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ерекшеліктерімен психодиагностикалық, 
түзету және кеңес беру жұмыстарын 
жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 
. 

работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных психофизиологических особенно-
стей;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 
. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Мидың жұмысы туралы заманауи түсінік, 
бейімдік мінез-құлық және ми жұмысы, 
инвазивті және инвазивті емес әдістер; 
сенсорлық психофизиология; 
функционалдық күйдің психофизиология, 
эмоциялық-қажеттіліктік сала; жеке 
ерекшеліктер; зияткерлік қызметтің 
психофизиологиялық негіздері; сана 
және бейсаналық. Қолданбалы 
психофизиология (тәуелді мінез-
құлықтың психофизиологиялық негіздері, 
адамның ми белсенділігінің тиімділігін 
арттыру әдістері, Әлеуметтік және 
педагогикалық психофизиология). 

Современные представления о работе 
мозга, адаптивное поведение и работа 
мозга, инвазивные и неинвазивные ме-
тоды; сенсорная психофизиология; пси-
хофизиология функциональных состоя-
ний, эмоционально-потребностной сфе-
ры; индивидуальных различий; психофи-
зиологические основы  интеллектуальной 
деятельности; Сознание и бессознатель-
ное. Прикладная  психофизиология (пси-
хофизиологические основы зависимого 
поведения, методы повышения эффек-
тивности мозговой активности человека, 
социальная и педагогическая психофи-
зиология). 

Modern ideas about the work of the brain, 
adaptive behavior and brain work, invasive 
and non-invasive methods; sensory 
psychophysiology; psychophysiology of 
functional States, emotional and need 
sphere; individual differences; 
psychophysiological foundations of 
intellectual activity; Consciousness and 
unconscious. Applied psychophysiology 
(psychophysiological bases of dependent 
behavior, methods of increasing the 
efficiency of human brain activity, social and 
pedagogical psychophysiology). 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Усембаева Асия Хамитовна, педагогика 
және психология магистрі, аға оқытушы 
 

Усембаева Асия Хамитовна, магистр 
педагогики и психологии, старший пре-
подаватель 

Usembayeva Asiya Khamitovna, master 
of pedagogy and psychology, senior 
lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ТӘУЕЛДІЛІК ПСИХОФИЗИОЛОГИЯСЫ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ 

АDDICTION PSYCHOPHYSIOLOGY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредита, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / Психология, өзін-өзі тану, психолог Психология, самопознание, введение в Psychology, self-knowledge, introduction to 
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Пререквизиты / 
Prerequisite 

мамандығына кіріспе профессию психолога the profession of psychologist 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Арнайы психология, виктимология 
негіздері, превентивті психология, 
девиантты мінез-құлық психологиясы, 
позитивті қысқа мерзімді экспресс-
терапия, медициналық психология 

Специальная психология, основы 
виктимологии, превентивная психология, 
психология девиантного поведения, 
позитивная краткосрочная экспресс-
терапия, медицинская психология 

Special psychology, basics of victimology, 
preventive psychology, psychology of 
deviant behavior, positive short-term 
Express therapy, medical psychology 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Субъективті процестер мен қалыпта 
және девиациядағы жай-күйдің 
физиологиялық негіздері туралы тұтас 
ғылыми түсініктерді қалыптастыруға, 
оларды талдай білуді меңгеруге, оларды 
зерттеу әдістеріне бағдарлай білуге, өз 
білімдерін өз бетінше толықтыра білуге 
ықпал ету. 

Содействие формированию целостного 
научного представления о 
физиологических основах субъективных 
процессов и состояний в норме и 
девиации, освоению умений 
анализировать их, ориентироваться в 
методах их исследования, 
самостоятельно пополнять свои знания. 

Promoting the formation of a holistic 
scientific understanding of the physiological 
basis of subjective processes and States in 
the norm and deviation, the development of 
skills to analyze them, navigate in the 
methods of their research, independently 
replenish their knowledge. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 жеке тұлғаның 
психофизиологиялық даму 
заңдылықтары туралы білімді тәжірибеде 
қолдана алады.; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях психофизиологического раз-
вития личности на практике при реализа-
ции дифференцированного и индивиду-
ального подходов в практической дея-
тельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 

LO1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of psychophysiological development of 
personality in practice in the implementation 
of differentiated and individual approaches 
in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in 
interaction with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
objectivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
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жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және жеке психофизиологиялық 
ерекшеліктерімен психодиагностикалық, 
түзету және кеңес беру жұмыстарын 
жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных психофизиологических особенно-
стей;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual psychophysiological 
characteristics;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 
. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Тәуелділік түсінігі, оның қалыптасу 
факторлары, тәуелділік түрлері. Ми 
құрылымының функционалдық 
қалыптасу дәрежесі және тәуелділік, 
тәуелділіктің пайда болуына бірқатар 
адамдардың осалдықтарындағы 
генетикалық тұқым қуалаушылықтың 
маңызы. Тәуелділікті қалыптастыру 
механизмдері. Тәуелділікті емдеу және 
психотерапияның әдістері мен тәсілдері, 
оның алдын алу. 

Понятие зависимости, факторах еѐ 
формирования, видах зависимости. 
Степень функциональной 
сформированности мозговых структур и 
зависимость, значение генетической на-
следственности в уязвимости ряда лю-
дей к возникновению зависимости. Меха-
низмы формирования зависимости. 
Раскрываются подходы и способы 
лечения и психотерапии зависимости, ее 
профилактики.   

The concept of dependence, factors of its 
formation, types of dependence. The 
degree of functional formation of brain 
structures and dependence, the importance 
of genetic heredity in the vulnerability of a 
number of people to addiction. Mechanisms 
of formation of dependence. Approaches 
and methods of treatment and 
psychotherapy of dependence, its 
prevention are revealed. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Усембаева Асия Хамитовна, педагогика 
және психология магистрі, аға оқытушы 
 

Усембаева Асия Хамитовна, магистр 
педагогики и психологии, старший пре-
подаватель 

Usembayeva Asiya Khamitovna, master 
of pedagogy and psychology, senior 
lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ДАМУ ПСИХОЛОГИЯСЫ ПСИХОЛОГИЯ  РАЗВИТИЯ PSYCHOLOGY OF DEVELOPMENT 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 



34 

 

Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Тұлғаның өзін-өзі дамыту негіздері, 
психолог мамандығына кіріспе 

Основы саморазвития личности, 
введение в профессию психолога 

Basics of personal self-development, 
introduction to the profession of a 
psychologist 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Когнитивті психология, тұлға 
психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе, психодиагностика 
негіздері, түзету психологиясы, 
психологиялық кеңес беру негіздері, 
гендерлік психология, тұлғаның 
психокоррекция 

Когнитивная психология, введение в 
психологию личности, введение в 
социальную психологию, основы 
психодиагностики, коррекционная 
психология, основы психологического 
консультирования, гендерная 
психология, психокоррекция личности 

Cognitive psychology, introduction to 
personality psychology, introduction to 
social psychology, basics of 
psychodiagnostics, correctional psychology, 
basics of psychological counseling, gender 
psychology, psychocorrection of personality 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Мақсаты: 
психологиялық мәдениетті қалыптастыру 
арқылы болашақ психологтардың кәсіби 
сана-сезімінің қалыптасуына ықпал ету. 
Студенттер психологияның қазіргі жай-
күйін, адам психикасын сипаттаудың 
ұғымдық аппаратын меңгеруі керек; 
кәсіби қызметте психология бойынша 
теориялық білімді қолдана білуі керек: 
тұлғаның іс-әрекеті мен іс-әрекетін 
талдау, оларға сәйкес өзіндік кәсіби іс-
әрекеті мен өзін-өзі дамыту.  
Міндеттер: 
Адам психикасының даму заңдылықтары 
мен механизмдері туралы студенттердің 
білімін жүйелеу; 2.адам психикасының 
даму заңдылықтары мен механизмдері 
туралы студенттердің білімін жүйелеу. 
Студенттердің психологиялық 
құзыреттілігін дамыту (қабілеттері, білігі, 
білімі); 3. Өзін-өзі тану және өзін-өзі 
дамыту әдістері мен тәсілдерін жетілдіру; 
4. Қазақстан Республикасындағы және 
шет елдердегі психология саласындағы 
қазіргі ғылыми жетістіктер, Қазіргі 
заманғы психологиялық ғылымның 
жетекші тенденциялары мен бағыттары 

Цель: 
способствование становлению профес-
сионального самосознания будущих пси-
хологов посредством формирования 
психологической культуры. Студенты 
должны владеть знаниями современного 
состояния психологии, понятийным ап-
паратом описания психики человека; 
должны приобрести умения использо-
вать теоретические знания по психологии 
в профессиональной деятельности: ана-
лизировать поступки и действия лично-
сти, строить в соответствии с ними соб-
ственную профессиональную деятель-
ность и саморазвитие.  
Задачи: 
Систематизировать знания студентов о 
механизмах и закономерностях развития 
психики человека; 2. Развивать  у сту-
дентов психологическую компетентность 
(способности, умения, знания); 3. Со-
вершенствовать методы и приемы само-
познания и саморазвития; 4. Сформиро-
вать знания студентов о современных 
научных достижениях в области  психо-
логии в Республике Казахстан и за рубе-
жом,  с ведущими тенденциями и на-

Goal: 
contributing to the formation of professional 
self-awareness of future psychologists 
through the formation of psychological 
culture. Students must possess knowledge 
of the current state of psychology, the 
conceptual apparatus of describing the 
human psyche; must acquire the ability to 
use theoretical knowledge of psychology in 
professional activities: analyze the actions 
and actions of the individual, build their own 
professional activities and self-development 
in accordance with them.  
Tasks: 
Systematize students ' knowledge about the 
mechanisms and patterns of human psyche 
development; 2. Develop students ' 
psychological competence (abilities, skills, 
knowledge); 3. Improve methods and 
techniques of self-knowledge and self-
development; 4. To form students ' 
knowledge about modern scientific 
achievements in the field of psychology in 
the Republic of Kazakhstan and abroad, 
with the leading trends and directions of 
modern psychological science. 
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туралы студенттердің білімін 
қалыптастыру. 

правлениями современной психологиче-
ской науки. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту 
және жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 

ОН 2 практикалық қызметте 
сараланған және жеке тәсілдерді іске 
асыруда жеке тұлға ішіндегі даму 
заңдылықтары туралы білімді практикада 
қолдана алады; 

ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  

ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  

ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  

ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  

тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 

ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
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психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  

ОН 8 әрбір клиенттің жеке 
қабілеттерін ескере отырып, психикалық 
дамуының жеке траекториясын 
анықтайды, оның өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

. 

РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Пән студенттердің психикалық 
құбылыстардың ерекшеліктері, олардың 
дамуы және қызмет етуі туралы тұтас 
түсінігін дамытуға бағытталған. Пән 
психологиялық мәдениетті қалыптастыру 
арқылы болашақ психологтардың кәсіби 
сана-сезімінің қалыптасуына ықпал етеді. 
Пәнде адам психикасының сипаттамасы, 
тұлғаның психикалық процесстерінің 
дамуының негізгі заңдылықтарын, 
қасиеттері мен жағдайларын талдау 
берілген. 

Дисциплина направлена на развитие у 
студентов целостного представления об 
особенностях психических явлений, их 
развития и функционирования. Дисцип-
лина способствует становлению профес-
сионального самосознания будущих пси-
хологов посредством формирования 
психологической культуры. В дисциплине 
представлено описание психики челове-
ка, анализ основных закономерностей 
развития психических процессов, свойств 
и состояний личности 

The discipline is aimed at developing 
students ' holistic understanding of the 
features of mental phenomena, their 
development and functioning. The discipline 
contributes to the formation of professional 
self-awareness of future psychologists 
through the formation of psychological 
culture. The discipline presents a 
description of the human psyche, analysis 
of the main laws of the development of 
mental processes, properties and States of 
the individual 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Севостьянова Светлана Сергеевна, 
кандидат медицинских наук, профессор 
 

Toyymbetova Dinara Serikbaevna, mas-
ter of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Sevost’yanova Svetlana Sergeevna, can-
didate of medical Sciences, Professor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ GENERAL PSYCHOLOGY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

4 академиялық кредит, емтихан (КТ)  4 академических кредита, экзамен (КТ) 4 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Тұлғаның өзін-өзі дамыту негіздері, 
психолог мамандығына кіріспе 

Основы саморазвития личности, 
введение в профессию психолога 

Basics of personal self-development, 
introduction to the profession of a 
psychologist 
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Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Когнитивті психология, тұлға 
психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе, психодиагностика 
негіздері, түзету психологиясы, 
психологиялық кеңес беру негіздері, 
гендерлік психология, тұлғаның 
психокоррекция 

Когнитивная психология, введение в 
психологию личности, введение в 
социальную психологию, основы 
психодиагностики, коррекционная 
психология, основы психологического 
консультирования, гендерная 
психология, психокоррекция личности 

Cognitive psychology, introduction to 
personality psychology, introduction to 
social psychology, basics of 
psychodiagnostics, correctional psychology, 
basics of psychological counseling, gender 
psychology, psychocorrection of personality 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Мақсаты:  
Семинар және практикалық сабақтар 
барысында барлық психикалық 
процестерді жүйелі талдау дағдылары 
мен біліктерін қалыптастыру. 
Міндеттер: 
- негізгі мақсаты адамның перцептивті, 
мнемикалық және ойлау процестерін 
зерттеу болып табылатын танымдық 
процестер психологиясы туралы түсінік 
беру; 
- студенттерді таным үрдістерінің 
бірыңғай жүйесімен, оның тарихымен, 
сонымен қатар эксперименталды 
психологиялық зерттеулердің 
теорияларымен, әдістерімен және 
әдістерімен таныстыру.; 
- әлемдік және отандық психологиялық 
ғылымның негізгі принциптерімен, 
тәсілдерімен және идеяларымен 
таныстыру;; 
- психологиялық феномендердің 
жалпысихологиялық заңдылықтарын 
зерттеу негізінде барлық психикалық 
үдерістер (сенсорлық-перцептивті, 
мнемиялық және ойлау) бойынша 
студенттердің білімін жүйелеу; 
-әртүрлі психологиялық теорияларды, 
фактілер мен құбылыстарды жүйелі-
психологиялық талдау барысында 
студенттердің танымдық іс-әрекетінің 
дағдылары мен біліктерін дамыту.; 
- өз мінез-құлқын және 
айналасындағылардың мінез-құлқын 
талдау және рефлексия дағдыларын 

Цель:  
Развитие психологического мышления 
студентов на основе изучения и усвоения 
ими знаний по психологии познаватель-
ных процессов, формирование умений и 
навыков системного анализа всех психи-
ческих процессов в ходе семинарских и 
практических занятий. 
Задачи: 
- дать представление о психологии по-
знавательных процессов, основной це-
лью которой является изучение перцеп-
тивных, мнемических и мыслительных 
процессов человека; 
- ознакомить студентов с единой систе-
мой процессов познания, ее историей, а 
также теориями, методами и методиками 
экспериментальных психологических ис-
следований; 
- ознакомить с основными принципами, 
подходами и идеями мировой и отечест-
венной психологической науки; 
- систематизировать знания студентов по 
всем психическим процессам (сенсорно-
перцептивным, мнемическим и мысли-
тельным) на основе изучения общепси-
хологических закономерностей психоло-
гических феноменов; 
- развить умения и навыки познаватель-
ной деятельности студентов в процессе 
системно-психологического анализа раз-
личных психологических теорий, фактов 
и явлений; 
- сформировать навыки анализа и реф-
лексии собственного поведения и пове-

Goal:  
The development of students ' 
psychological thinking based on the study 
and assimilation of their knowledge of the 
psychology of cognitive processes, the 
formation of skills for system analysis of all 
mental processes in the course of seminars 
and practical classes. 
Tasks: 
- to give an idea of the psychology of 
cognitive processes, the main purpose of 
which is to study the perceptual, MNEMIC 
and thought processes of a person; 
- familiarize students with the unified system 
of cognition processes, its history, as well 
as theories, methods and techniques of 
experimental psychological research; 
- to familiarize with the basic principles, 
approaches and ideas of world and 
domestic psychological science; 
- systematize students ' knowledge of all 
mental processes (sensory-perceptual, 
MNEMIC, and mental) based on the study 
of General psychological patterns of 
psychological phenomena; 
- to develop the skills of students ' cognitive 
activity in the process of system-
psychological analysis of various 
psychological theories, facts and 
phenomena; 
- develop skills for analyzing and reflecting 
on your own behavior and the behavior of 
others; 
- develop skills and abilities to work with 
experimental psychological methods of 
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қалыптастыру; 
- экспериментатор рөлінде танымдық 
процестерді зерттеудің 
эксперименталды-психологиялық 
әдістемелерімен жұмыс істеу дағдысы 
мен дағдысын дамыту. 

дения окружающих; 
- развить умения и навыки работы с экс-
периментально-психологическими мето-
диками исследования познавательных 
процессов в роли экспериментатора. 

research of cognitive processes in the role 
of an experimenter. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту 
және жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 

ОН 2 практикалық қызметте 
сараланған және жеке тәсілдерді іске 
асыруда жеке тұлға ішіндегі даму 
заңдылықтары туралы білімді практикада 
қолдана алады; 

ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  

ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  

ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  

ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  

тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
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ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  

ОН 8 әрбір клиенттің жеке 
қабілеттерін ескере отырып, психикалық 
дамуының жеке траекториясын 
анықтайды, оның өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

. 

скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Пән студенттердің психикалық 
құбылыстардың ерекшеліктері, олардың 
дамуы және қызмет етуі туралы тұтас 
түсінігін дамытуға бағытталған. Пән 
психологиялық мәдениетті қалыптастыру 
арқылы болашақ психологтардың кәсіби 
сана-сезімінің қалыптасуына ықпал етеді. 
Пәнде адам психикасының сипаттамасы, 
тұлғаның психикалық процесстерінің 
дамуының негізгі заңдылықтарын, 
қасиеттері мен жағдайларын талдау 
берілген. 

Дисциплина направлена на развитие у 
студентов целостного представления об 
особенностях психических явлений, их 
развития и функционирования. Дисцип-
лина способствует становлению профес-
сионального самосознания будущих пси-
хологов посредством формирования 
психологической культуры. В дисциплине 
представлено описание психики челове-
ка, анализ основных закономерностей 
развития психических процессов, свойств 
и состояний личности 

The discipline is aimed at developing 
students ' holistic understanding of the 
features of mental phenomena, their 
development and functioning. The discipline 
contributes to the formation of professional 
self-awareness of future psychologists 
through the formation of psychological 
culture. The discipline presents a 
description of the human psyche, analysis 
of the main laws of the development of 
mental processes, properties and States of 
the individual 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Калиниченко Оксана Викторовна, ма-
гистр психологии, старший преподава-
тель 

Toyymbetova Dinara Serikbaevna, mas-
ter of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Kalinichenko Oksana Viktorovna, master 
of psychology, senior lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ПСИХОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ DIFFERENTIAL PSYCHOLOGY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ)  5 академических кредита, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 
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Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Тұлғаның өзін-өзі дамыту негіздері, 
психолог мамандығына кіріспе 

Основы саморазвития личности, 
введение в профессию психолога 

Basics of personal self-development, 
introduction to the profession of a 
psychologist 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Когнитивті психология, тұлға 
психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе, психодиагностика 
негіздері, түзету психологиясы, 
психологиялық кеңес беру негіздері, 
гендерлік психология, тұлғаның 
психокоррекция 

Когнитивная психология, введение в 
психологию личности, введение в 
социальную психологию, основы 
психодиагностики, коррекционная 
психология, основы психологического 
консультирования, гендерная 
психология, психокоррекция личности 

Cognitive psychology, introduction to 
personality psychology, introduction to 
social psychology, basics of 
psychodiagnostics, correctional psychology, 
basics of psychological counseling, gender 
psychology, psychocorrection of personality 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Мақсаты: 
адамдар арасындағы жеке 
айырмашылықтардың психологиялық 
ерекшеліктерін зерттеу. 
Міндеттер: 
Адам даралығын ұйымдастырудың негізгі 
деңгейлерін, нейрофизиологиялық, 
Конституциялық, жыныстық және басқа 
деңгейлерге негізделген жеке 
айырмашылықтардың негізгі аспектілерін 
білу; 
Практикалық қызметте әр түрлі жастағы 
және жыныстық тиістілігі бар адамдар 
арасындағы жеке айырмашылықтар 
туралы психологиялық білімді қолдана 
білу; 
Өз мінез-құлқын және 
айналасындағылардың мінез-құлқын 
талдай білу. 

Цель: 
изучить психологические особенности 
индивидуальных различий между людь-
ми. 
Задачи: 
Знать основные уровни организации 
человеческой индивидуальности, 
основные аспекты индивидуальных 
различий, основанных на 
нейрофизиологическом, 
конституциональном , половом и других 
уровнях; 
Уметь применять психологические 
знания об индивидуальных различиях 
между людьми разного возраста и 
половой принадлежности в практической 
деятельности; 
Уметь анализировать собственное пове-
дение и поведение окружающих. 

Goal: 
to study the psychological characteristics of 
individual differences between people. 
Tasks: 
Know the main levels of organization of 
human individuality, the main aspects of 
individual differences based on 
neurophysiological, constitutional, sexual 
and other levels; 
Be able to apply psychological knowledge 
about individual differences between people 
of different ages and genders in practical 
activities; 
Be able to analyze your own behavior and 
the behavior of others. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН1 адамдар арасындағы жеке 
айырмашылық саласындағы 
классикалық және қазіргі заманғы 
тұжырымдамаларды біледі және түсінеді. 
ОН 2 психикалық процестердің 
механизмдері мен заңдылықтарын, 
олардың көріну айырмашылықтарын 
ескере отырып, қасиеттері мен 
жағдайларын біледі  
ОН 3 жеке тұлғалық айырмашылықтарды 
ескере отырып, психодиагностика, 
психокоррекция және психологиялық 
кеңес беру әдістері мен тәсілдерін 

РО1 Знает  и понимает классические и  
современные концепции  в области 
индивидуальных различий между 
людьми. 
РО2 Знает механизмы и закономерности 
психических процессов, свойств и 
состояний с учетом различий их 
проявления  
РО3 Владеет приемами и методами 
психодиагностики, психокоррекции и 
психологического консультирования с 
учетом индивидуальных личностных 
различий.  

LO1 Knows and understands classical and 
modern concepts in the field of individual 
differences between people. 
LO2 Knows the mechanisms and patterns 
of mental processes, properties and States, 
taking into account the differences in their 
manifestations  
LO3 Knows the techniques and methods of 
psychodiagnostics, psychocorrection and 
psychological counseling, taking into ac-
count individual personal differences.  
LO4 Has the skills to model and implement 
psychological support for various types of 
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меңгерген.  
ОН 4 қатысушылардың жеке 
ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі 
қызмет түрлерін (оқу-тәрбие, еңбек, 
әлеуметтік және т.б.) психологиялық 
сүйемелдеуді модельдеу және іске асыру 
дағдыларын меңгерген. 
ОН 5 қоғамның заманауи даму 
жағдайында адамның психологиялық 
мәселелерін талдайды және шешеді. 
ОН 6 жеке дифференциацияны есепке 
ала отырып, кәсіби есептің 
инновациялық, стандартты емес және 
баламалы шешімдерін табады және 
қолданады. 
ОН 7 менеджмент саласындағы білімді 
меңгерген, ұйым персоналымен жұмыс 
жүргізуге қабілетті. 
ОН 8 өзінің кәсіби қызметінің нәтижелері 
үшін жауапкершілікті түсінеді. 

РО4 Владеет навыками моделирования и 
реализации психологического 
сопровождения различных видов 
деятельности (учебно-воспитательной, 
трудовой, социальной и др.)с учетом 
индивидуальных особенностей 
участников. 
РО5 Анализирует и решает 
психологические проблемы  человека в 
современных условиях развития 
общества. 
РО6 Находит и применяет 
инновационные, нестандартные и  
альтернативные решения 
профессиональных задачс учетом 
индивидуальной дифференциации. 
РО7 Владеет знаниями в области 
менеджмента, обладает способностью к 
проведению работ с персоналом 
организации. 
РО8 Понимает  ответственность  за 
результаты своей профессиональной 
деятельности. 

activities (educational, labor, social, etc.), 
taking into account the individual characte-
ristics of participants. 
LO5 Analyzes and solves psychological 
problems of a person in modern conditions 
of development of society. 
LO6 Finds and applies innovative, non-
standard and alternative solutions to pro-
fessional tasks, taking into account individ-
ual differentiation. 
LO7 Has knowledge in the field of man-
agement, has the ability to work with the 
organization's staff. 
LO8 Understands responsibility for the re-
sults of its professional activities. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Ер және әйел жынысты адамдардың 
темпераменті, сипаты мен қабілеті, түрлі 
түрдегі Конституциялардың 
психологиялық ерекшеліктері, 
психикалық қызметінің ерекшеліктері 
туралы түсінік беріледі. Жеке 
айырмашылықтардың пайда болуының 
негізгі факторлары және даралықтың 
қалыптасуы туралы, жыныстық 
диморфизм және онтогенездегі 
психикалық даму ерекшеліктері туралы 
сұрақтарды қамтиды. 

Дается представление о темпе-
раменте, характере и способно-
стях, психологических особенно-
стях конституций разного типа, 
особенностях психической дея-
тельности лиц мужского и женско-
го пола. Включает в себя вопросы 
об основных факторах происхож-
дения индивидуальных различий 
и становления индивидуальности, 
о половом диморфизме и особен-
ностях психического развития в 
онтогенезе. 

It gives an idea of the temperament, 
character and abilities, psychological 
features of different types of constitutions, 
and features of mental activity of men and 
women. It includes questions about the 
main factors of the origin of individual 
differences and the formation of 
individuality, about sexual dimorphism and 
features of mental development in 
ontogenesis. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Калиниченко Оксана Викторовна, ма-
гистр психологии, старший преподава-
тель 

Toyymbetova Dinara Serikbaevna, mas-
ter of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Kalinichenko Oksana Viktorovna, master 
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of psychology, senior lecturer 

 
4 семестр / 4 семестр / 4 semester 

 
Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

КӘСІБИ ҚАЗАҚ (ОРЫС ) ТІЛІ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАЗАХСКИЙ 
(РУССКИЙ) ЯЗЫК 

VOCATIONAL KAZAKH(RUSSIAN) 
LANGUAGE 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

4 академиялық кредит, емтихан (АЕ) 4 академических кредита, экзамен (КЭ) 4 academic credits, exam (СЕ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Қазақ (орыс) тілі Казахский (русский) язык Kazakh (Russian) Language 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінің мазмұнын 
іріктеу «Психология» саласы бойынша 
мамандар даярлау бағытына сәйкес 
әлеуметтік-педагогикалық факторларды 
талдау негізіңде жүзеге асырылды.  
Оқыту негізіне инновациялық білім беру 
технологиялары алынды. Пәннің 
бағдарламасы құзыреттілік, контекстік-іс-
әрекеттік және қарым қатынас тәсілдері 
негізінде құрылған. 

Отбор содержания предмета 
"профессиональный казахский язык» 
осуществлялся на основе анализа 
социально-педагогических факторов в 
соответствии с направлением подготовки 
специалистов по специальности 
"Психология".  В основу обучения 
положены инновационные 
образовательные технологии. Программа 
дисциплины разработана на основе 
компетентностного, контекстно-
деятельностного и коммуникационного 
подхода. 

The selection of the content of the subject 
"professional Kazakh language" was carried 
out on the basis of the analysis of social 
and pedagogical factors in accordance with 
the direction of training specialists in the 
specialty "Psyhology".  The training is based 
on innovative educational technologies. The 
program of the discipline is developed on 
the basis of a competence-based, 
contextual-activity and communication 
approach. 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнің оқытудың негізгі 
мақсаты шет тілін үйренуге қажетті кәсіби 
қарым-қатынас құзыреттілігінің базалық 
деңгейін қалыптастыру болып табылады 

Основной целью преподавания 
дисциплины «профессиональный 
казахский язык»  является 
формирование базового уровня 
компетенций профессионального 
общения, необходимых для изучения 
иностранного языка. 

The main purpose of teaching the discipline 
"professional Kazakh language" is to form a 
basic level of professional communication 
skills necessary for learning a foreign 
language. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

Маманның жеке тұлғалылығын 
қалыптастыру және оны шынайы бағалау 
қабілеті, сондай-ақ, өзінің 

Умение формировать личность 
специалиста и оценивать его подлинно, а 
также владеть навыками повышения 

The ability to form a specialist's personality 
and evaluate it authentically, as well as to 
have the skills to increase the level of their 
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интеллектуалдық даму деңгейлерін 
арттыру дағдыларын меңгеру икемділігі; 
өзінің ойын жүйелі, сауатты түрде 
тұжырымдау және оны жеткізу, қазақ 
тілінде ғылыми мәтіндерді жаза білу 
және сөйлеу шеберлігі; қазақ тілінде 
қарым-қатынас жасау, арнайы мәтіндерді 
түсіну қабілеті. 

уровня своего интеллектуального 
развития; умение систематически, 
грамотно формулировать и доводить 
свои мысли, писать научные тексты и 
говорить на казахском языке; 
способность общаться на казахском 
языке, понимать специальные тексты. 

intellectual development; the ability to 
systematically, competently formulate and 
bring their thoughts, write scientific texts 
and speak in the Kazakh language; the 
ability to communicate in the Kazakh 
language, understand special texts. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Студентте кәсіби тақырыпта ақпарат 
алмасу, қарым-қатынас жасау 
дағдыларын қалыптастыру. 
Кәсіби қарым-қатынас жасауға қажетті 
ауызша сөйлеу және жазу дағдыларын 
қалыптастыру.  
Түйінді ойын грамматикалық тұрғыдан 
көркемдей білу дағдысын қалыптастыру. 
Маманның жеке тұлғалылығын 
қалыптастыру және оны шынайы бағалау 
қабілеті, сондай-ақ, өзінің 
интеллектуалдық даму деңгейлерін 
арттыру дағдыларын меңгеру икемділігі.  
Өзінің ойын жүйелі, сауатты түрде 
тұжырымдау және оны жеткізу, қазақ 
тілінде ғылыми мәтіндерді жаза білу 
және сөйлеу шеберлігі.  
Қазақ тілінде қарым-қатынас жасау, 
арнайы мәтіндерді түсіну қабілеті. 
 
 

Формирование у студентов навыков 
обмена информацией на 
профессиональную тему, общения. 
Формирование навыков устной речи и 
письма, необходимых для 
профессионального общения.  
Формирование навыков выразительного 
художественного оформления ключевой 
игры с грамматической точки зрения. 
Способность к формированию личности 
специалиста и его реалистичной оценке, 
а также способность к повышению 
уровня своего интеллектуального 
развития.  
Умение систематически, грамотно 
формулировать и донести свои мысли, 
писать научные тексты и говорить на 
казахском языке.  
Умение общаться на казахском языке, 
понимать специальные тексты. 

Formation of students ' skills of information 
exchange on a professional topic, 
communication. 
Formation of oral speech and writing skills 
necessary for professional communication.  
Formation of skills for expressive artistic 
design of a key game from a grammatical 
point of view. 
The ability to form the personality of a 
specialist and his realistic assessment, as 
well as the ability to increase the level of 
their intellectual development.  
The ability to systematically, competently 
formulate and convey their thoughts, write 
scientific texts and speak the Kazakh 
language.  
The ability to communicate in the Kazakh 
language, understand special texts. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Байменова Ботагоз Жумагалиевна, аға 
оқытушы 

Байменова Ботагоз Жумагалиевна, 
старший преподаватель 

Baymenova Botagoz Zhumagalievna, 
senior lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТІРШІЛІК 
ҚАУІПСІЗДІГІ  НЕГІЗДЕРІ 

ЭКОЛОГИЯ И  ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ECOLOGY AND BASICS OF LIFE 
SAFETY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

3 академиялық кредит, емтихан (КТ) 3 академических кредита, экзамен (КТ) 3 academic credits, exam (СТ) 
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Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Мектептегі биология курсы, тіршілік 
қауіпсіздігі негіздерінің мектеп курсы, 
даму психологиясы 

Школьный курс биологии, школьный курс 
основ безопасности жизнедеятельности, 
психология развития 

School biology course, school course of 
basics of life safety, developmental and 
educational psychology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Медициналық психология, психикалық 
денсаулық және суицидтің алдын алу, 
түзету психологиясы 

Медицинская психология, психическое 
здоровье и профилактика суицида, 
коррекционная психология 

Medical psychology, mental health and 
suicide prevention, correctional psychology 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Табиғатың және қоғамның дамуының 
негізгі заңдылықтары туралы бір тұтастү 
сінік қалыптастыру. 

Сформировать целостное  представле-
ние об основных закономерностях разви-
тия природы и общества. 

To form a holistic view of the basic 
patterns of nature and society de-
velopment. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

Тірі ағзалардың тіршілік ортасымен 
қарым – қатынастарының жалпы 
заңдылықтары; 
табиғатты қорғаумен табиғатты ұтымды 
пайдаланудың негізгі принциптері; 
антропогендік әрекеттің әлеуметтік – 
экологиялық салдарларынан нәтижесі; 
өмір сүру  қауіпсіздігінің теориялық 
негіздері 

Основные закономерности, определяю-
щие взаимодействия живых организмов 
со средой обитания; 
 основные принципы охраны природы и 
рационального природопользования; 
 социально-экологические последствия 
антропогенной деятельности; 
теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности 

Basic patterns that determine the interac-
tions of living organisms with habitat; 
Basic principles of nature protection and 
environmental management; 
Socio-environmental impacts of human ac-
tivities; 
Theoretical foundations of vitality safety 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Тіршіліктін негізгі орталары 
популяциялық экология, бірлестіктердің 
және экожүйелердің экология, биосфера 
,өмір сүру қауіпсіздігінің теориялық 
негіздері 

Основные среды жизни, популяционная 
экология, экология сообществ и  экоси-
стем, биосфера ,теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности 

Basic living environments, population ecol-
ogy, community and ecosystem ecology, 
biosphere, theoretical foundations of life-
saving safety 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Кубеев Марат Сапабекович, аға 
оқытушы 

Кубеев Марат Сапабекович, старший 
преподаватель 

Kubeev Marat Sapabekovich, senior 
lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

КОГНИТИВТІ ПСИХОЛОГИЯ КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ COGNITIVE PSYCHOLOGY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредита, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, тұлғаның өзін-өзі дамыту 
негіздері, психофизиология негіздері, 
даму психологиясы, Жалпы психология, 
дифференциалдық психология 

Психология, основы саморазвития 
личности, основы психофизиологии, 
психология развития, общая психология, 
дифференциальная психология 

Psychology, basics of self-development of 
personality, basics of psychophysiology, 
developmental psychology, General psy-
chology, differential psychology 
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Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Медициналық психология, 
эксперименталды психолоия практикумы, 
психодиагностика негіздері, түзету 
психологиясы, тұлғаны психокоррекция, 
нейролингвистикалық бағдарламалау 

Медицинская психология, практикум по 
экспериментальной психолоии, основы 
психодиагностики, коррекционная 
психология, психокоррекция личности, 
нейролингвистическое 
программирование 

Medical psychology, practical training in 
experimental psychology, basics of 
psychodiagnostics, correctional psychology, 
psychocorrection of personality, neuro-
linguistic programming 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Танымдық процестердің табиғатын 
түсінуді тереңдету. 

Углубить понимание природы 
познавательных процессов. 

To deepen the understanding of the nature 
of cognitive processes. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында зияткерлік дамудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 жеке тұлғаның когнитивті даму 
заңдылықтары туралы білімді тәжірибеде 
қолдана алады.; 
ОН 3 жеке тұлғаның когнитивті дамуының 
табиғи және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағытталған өзара іс-
қимыл қағидалары, әдістері, нысандары 
мен құралдары туралы білімді, кәсіби 
диалог дағдысын, клиенттермен өзара іс-
қимылда дамыған коммуникативтік 
дағдыларды пайдалана білуді меңгерген;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
когнитивті дамудың объективтілігі мен 
үздіксіздігін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және кеңес беру 
жұмысын жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 

РО1 Осознает значимость интеллекту-
ального развития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях когнитивного развития лично-
сти на практике при реализации диффе-
ренцированного и индивидуального под-
ходов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах когнитивного раз-
вития личности, принципах, методах, 
формах и средствах личностно-
ориентированного взаимодействия с 
клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти когнитивного развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 

LO1 is Aware of the importance of 
intellectual development in the context of 
updating the content of education and 
global social changes; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of cognitive development of the 
individual in practice in the implementation 
of differentiated and individual approaches 
in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of cognitive development of 
the personality, principles, methods, forms 
and means of personal-oriented interaction 
with clients, skills of professional dialogue, 
ability to use the developed communicative 
skills in interaction with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in collaboration with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
subjectivity and continuity of cognitive 
development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
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бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына, 
интеллектуалдық дамуы мен жеке 
тұлғалық ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста, интеллектуально-
го развития и индивидуальных личност-
ных особенностей;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age, intellectual development and 
individual personality characteristics;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Назар аударудың мәні мен түрлері. Сезім 
туралы түсінік. Сезім түрлері мен 
қасиеттері. Қабылдаудың жалпы 
заңдылықтары мен қасиеттері. Қабылдау 
түрлері. Қабылдау теориясы.Түсінігі, 
қасиеттері және функциялары. Көріністер 
түрлері. Жадтың мәні мен түрлері. Жад 
процестері. Жад теориясы. Мнемоника. 
Ойлаудың мәні мен түрлері. Ойлау 
теориясы. Ойлаудың түрлері мен 
операциялары. Қиялдың мәні мен 
түрлері. Қиялды зерттеудің теориялық 
негіздері. Қиялдың механизмдері мен 
функциялары. 

Сущность и виды внимания. Понятие об 
ощущениях. Виды и свойства ощущений. 
Общие закономерности и свойства 
восприятия. Виды восприятия. Теории 
восприятия.Понятие, свойства и функции 
представлений. Виды представлений. 
Сущность и виды памяти. Процессы  
памяти. Теории памяти. Мнемоника. 
Сущность и виды мышления. Теории 
мышления. Формы и операции 
мышления. Сущность и виды 
воображения. Теоретические основы 
исследования воображения. Механизмы 
и функции воображения. 

The essence and types of attention. The 
concept of sensations. Types and 
properties of sensations. General laws and 
properties of perception. Types of 
perception. Theories of perception.Concept, 
properties and functions of representations. 
Types of representations. The essence and 
types of memory. The processes of 
memory. Theories of memory. Mnemonics. 
The essence and types of thinking. Theory 
of thinking. Forms and operations of 
thinking. The essence and types of 
imagination. The theoretical basis of the 
study of imagination. The mechanisms and 
functions of the imagination. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Севостьянова Светлана Сергеевна, 
кандидат медицинских наук, профессор 
 

Toyymbetova Dinara Serikbaevna, mas-
ter of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Sevost’yanova Svetlana Sergeevna, can-
didate of medical Sciences, Professor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ТАНЫМ ПСИХОЛОГИЯСЫ ПСИХОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ PSYCHOLOGY OF COGNITION 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредита, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 
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Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, даму психологиясы, жалпы 
психология, дифференциалдық 
психология, өзін-өзі тану. 

Психология, психология развития, общая 
психология, дифференциальная 
психология, самопознание. 

Psychology, developmental psychology, 
General psychology, differential psychology, 
self-knowledge. 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Психологиялық кеңес беру негіздері, 
медициналық психология, 
эксперименталды психология, 
психодиагностика негіздері, арнайы 
психология, превентивті психология, 
практикалық-бағытталған оқыту 
технологиялары 

Основы психологического 
консультирования, медицинская 
психология, экспериментальная 
психология, основы психодиагностики, 
специальная психология, превентивная 
психология, практико-ориентированые 
технологии обучения 

Basics of psychological counseling, medical 
psychology, experimental psychology, 
basics of psychodiagnostics, special 
psychology, preventive psychology, 
practice-oriented training technologies 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Студенттерді кәсіби, психологиялық 
дайындыққа ықпал ететін теориялық 
және практикалық біліммен қаруландыру. 
Адам ойының табиғатын түсінуді 
тереңдету; адамның зияткерлік мәні 
туралы түсініктерді кеңейтуге ықпал ету. 

Вооружить студентов теоретическими и 
практическими знаниями, которые будут 
способствовать их профессиональной, 
психологической подготовке. Углубить 
понимание природы человеческой 
мысли; способствовать  расширению 
представлений  об интеллектуальной 
сущности человека. 

To equip students with theoretical and 
practical knowledge that will contribute to 
their professional, psychological training. To 
deepen the understanding of the nature of 
human thought; to contribute to the 
expansion of ideas about the intellectual 
essence of man. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында зияткерлік дамудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 жеке тұлғаның когнитивті даму 
заңдылықтары туралы білімді тәжірибеде 
қолдана алады.; 
ОН 3 жеке тұлғаның когнитивті дамуының 
табиғи және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағытталған өзара іс-
қимыл қағидалары, әдістері, нысандары 
мен құралдары туралы білімді, кәсіби 
диалог дағдысын, клиенттермен өзара іс-
қимылда дамыған коммуникативтік 
дағдыларды пайдалана білуді меңгерген;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 

РО1 Осознает значимость интеллекту-
ального развития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях когнитивного развития лично-
сти на практике при реализации диффе-
ренцированного и индивидуального под-
ходов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах когнитивного раз-
вития личности, принципах, методах, 
формах и средствах личностно-
ориентированного взаимодействия с 
клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  

LO1 is Aware of the importance of 
intellectual development in the context of 
updating the content of education and 
global social changes; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of cognitive development of the 
individual in practice in the implementation 
of differentiated and individual approaches 
in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of cognitive development of 
the personality, principles, methods, forms 
and means of personal-oriented interaction 
with clients, skills of professional dialogue, 
ability to use the developed communicative 
skills in interaction with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
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дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
когнитивті дамудың объективтілігі мен 
үздіксіздігін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және кеңес беру 
жұмысын жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына, 
интеллектуалдық дамуы мен жеке 
тұлғалық ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти когнитивного развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста, интеллектуально-
го развития и индивидуальных личност-
ных особенностей;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in collaboration with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
subjectivity and continuity of cognitive 
development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age, intellectual development and 
individual personality characteristics;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Зияткерлік процестер психологиясының 
жалпы психологиялық мәселелері, 
интеллектінің эксперименталды-
психологиялық теориясындағы сипаттау 
тәсілдері. Ақыл-ой тәжірибесін 
ұйымдастыру формасы ретінде. Ақыл-ой 
тәжірибесінің құрамы мен құрылысы. 
Зияткерлік қабілеттер. Зияткерлік 
дарындылық тұлғаның менталдық 
тәжірибесі ретінде. 

Общепсихологические проблемы психо-
логии интеллектуальных процессов, опи-
сательные подходы в экспериментально 
– психологических теориях интеллекта. 
Интеллект как форма организации умст-
венного опыта. Состав и строение умст-
венного опыта. Интеллектуальные спо-
собности. Интеллектуальная одарѐн-
ность как проявление своеобразия мен-
тального опыта личности. 

General psychological problems of 
psychology of intellectual processes, 
descriptive approaches in experimental 
psychological theories of intelligence. 
Intelligence as a form of organization of 
mental experience. Composition and 
structure of mental experience. Intellectual 
ability. Intellectual giftedness as a 
manifestation of the originality of the mental 
experience of the individual. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

Севостьянова Светлана Сергеевна, 
кандидат медицинских наук, профессор 

Toyymbetova Dinara Serikbaevna, mas-
ter of pedagogical Sciences, senior lecturer 
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оқытушы  Sevost’yanova Svetlana Sergeevna, can-
didate of medical Sciences, Professor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯҒА КІРІСПЕ 
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ 
ПСИХОЛОГИЮ 

INTRODUCTION  INTO SOCIAL 
PSYCHOLOGY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, жазбаша емтихан 5 академических кредитов, письменный 
экзамен 

5 academic credit, writing exam 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психолог мамандығына кіріспе, тұлғаның 
өзін-өзі дамыту негіздері, даму 
психологиясы, жалпы психология, 
дифференциалдық психология 

Введение в профессию психолога, 
основы саморазвития личности, 
психология развития, общая психология, 
дифференциальная психология 

Introduction to the psychology profession, 
basics of self-development, developmental 
psychology, General psychology, differential 
psychology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Психодиагностика негіздері, түзету 
психологиясы, Психологиялық кеңес 
беру негіздері, ұйымдардағы 
психологтың жұмысы, гендерлік 
психология, тұлғаның психокоррекция, 
конфликтология, отбасы психологиясы, 
еңбек психологиясы. 

Основы психодиагностики, 
коррекционная психология, основы 
психологического консультрования, 
работа психолога в организациях, 
гендерная психология, психокоррекция 
личности, конфликтология, психология 
семьи, психология труда. 

Basics of psychodiagnostics, correctional 
psychology, basics of psychological 
counseling, work of a psychologist in 
organizations, gender psychology, 
psychocorrection of personality, 
conflictology, family psychology, work 
psychology. 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Мақсаты: 
адам психологиясының маңызды 
ерекшеліктері және оның әр түрлі 
әлеуметтік топтармен өзара әрекеттесуі 
туралы түсінік беру, тұлғаның 
қалыптасуы мен дамуының әлеуметтік-
психологиялық заңдылықтарын ашу. 
Әлеуметтік орта ерекшелігін және қарым-
қатынастың әлеуметтік-психологиялық 
заңдылықтарын ескере отырып, оның 
қызметінің, мінез-құлқының және 
психикалық жай-күйінің өзіндік 
ерекшелігін көрсету, зерттеу және 
психодиагностикалық іс-әрекеттің біліктігі 
мен дағдыларын қалыптастыру. 
Міндеттер: 
1) студенттерді қазіргі әлемдік әлеуметтік 
психологияның теориялық және 

Цель: 
дать представление о важнейших осо-
бенностях психологии человека и его 
взаимодействии с различными социаль-
ными группам, раскрыть социально-
психологические закономерности про-
цесса формирования и развития лично-
сти. Показать своеобразие его деятель-
ности, поведения и психических состоя-
ний с учетом специфики социальной 
среды и социально-психологических за-
кономерностей общения, сформировать 
умения и навыки исследовательской и 
психодиагностической деятельности. 
Задачи: 
1) Ознакомить студентов с результатами 
теоретических и прикладных исследова-
ний современной мировой социальной 

Goal: 
to give an idea of the most important 
features of human psychology and its 
interaction with various social groups, to 
reveal the socio-psychological laws of the 
process of formation and development of 
personality. To show the uniqueness of his 
activity, behavior and mental States, taking 
into account the specifics of the social 
environment and socio-psychological 
patterns of communication, to form the skills 
and abilities of research and 
psychodiagnostic activity. 
Tasks: 
1) to Acquaint students with the results of 
theoretical and applied research of modern 
world social psychology; 2) to give an idea 
of the laws of development and functioning 
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қолданбалы зерттеулерінің 
нәтижелерімен таныстыру; 2) Үлкен және 
кіші топтардың даму және қызмет ету 
заңдылықтары туралы түсінік беру ( 
конформизм феоносы, көшбасшылық 
және басшылық мәселелері). 3) тұлғаны 
әлеуметтендіру үрдісінің әлеуметтік-
психологиялық ерекшеліктері; 
адамдардың қарым-қатынасы мен өзара 
іс-қимыл механизмдері туралы білімді 
қалыптастыру; 4) әрбір адамның 
психикалық қоймасының бірегейлігі мен 
қайталанбастығы туралы идеяны 
қабылдау арқылы адамға жоғары 
құндылық ретінде Гуманистік қарым-
қатынасты дамыту; 5) өзіндік мінез-құлқы 
мен айналасындағылардың мінез-құлқын 
талдау, рефлексия білігі мен дағдыларын 
қалыптастыру; 6) әртүрлі психологиялық 
фактілер мен құбылыстарды жүйелі-
психологиялық талдау процесінде 
студенттердің танымдық іс-әрекетінде 
іскерліктері мен дағдыларын дамыту; 7) 
әлеуметтік-психологиялық зерттеу 
бағдарламасын жасау және зерттеу 
жұмысын жүргізу білігі мен дағдыларын 
дамыту; 8) кәсіби қарым-қатынас 
дағдысы мен дағдыларын дамыту. 

психологии; 2) дать представление о за-
кономерностях развития и функциониро-
вания больших и малых групп ( феоно-
мен конформизма, проблема лидерства 
и руководства). Проблема групповой 
сплоченности, работа в команде м т.д.);3) 
сформировать знания о социально-
психологических особенностях процесса 
социализации личности; механизмах об-
щения и взаимодействия людей; 4) раз-
витие гуманистического отношения к че-
ловеку как высшей ценности через при-
нятие идеи об уникальности и неповто-
римости психического склада каждого; 5) 
сформировать умения и навыки анализа, 
рефлексии собственного поведения и 
поведения окружающих; 6) развить уме-
ния и навыки в познавательной деятель-
ности студентов в процессе системно-
психологического анализа различных 
психологических фактов и явлений; 7) 
развить умения и навыки составления 
программы социально-психологического 
исследования и проведения исследова-
тельской работы; 8) развить умения и 
навыки профессионального общения. 

of large and small groups ( the 
phenomenon of conformism, the problem of 
leadership and leadership). The problem of 
group cohesion, teamwork, etc.); 3) to form 
knowledge about the socio-psychological 
features of the process of socialization of 
the individual; mechanisms of 
communication and interaction of people; 4) 
the development of humanistic attitude to 
man as the highest value through the 
adoption of ideas about the uniqueness and 
originality of psychological make-up of 
each; 5) build skills of analysis, reflection of 
own behaviors and behavior of others; 6) to 
develop skills in the cognitive activity of 
students in the process of the system-
psychological analysis of various 
psychological facts and phenomena; 7) to 
develop skills of drawing up of the program 
of social-psychological research and 
research activity; 8) to develop skills for 
professional communication. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту 
және жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 

ОН 2 практикалық қызметте 
сараланған және жеке тәсілдерді іске 
асыруда жеке тұлға ішіндегі даму 
заңдылықтары туралы білімді практикада 
қолдана алады; 

ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
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білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  

ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  

ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  

ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  

тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 

ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  

ОН 8 әрбір клиенттің жеке 
қабілеттерін ескере отырып, психикалық 
дамуының жеке траекториясын 
анықтайды, оның өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

. 

профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Әлеуметтік психологиядағы топтың 
жалпы сипаттамасы. Үлкен және кіші 
әлеуметтік топтар психологиясының, 
топаралық қатынастар психологиясының, 
жеке тұлғаның дамуының әлеуметтік-

Общая характеристика группы в соци-
альной психологии. Раскрываются во-
просы психологии больших и малых со-
циальных групп, психологии межгруппо-
вых отношений, социально-

General characteristics of a group in social 
psychology. The questions of psychology of 
large and small social groups, psychology 
of intergroup relations, social and 
psychological theories of personal 
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психологиялық теорияларының 
мәселелері және әлеуметтік-
психологиялық кеңес беру мәселелері 
ашылады. 

психологические теории развития лично-
сти и вопросы социально-
психологического консультирования. 

development and issues of social and 
psychological counseling are revealed. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Назмутдинов Ризабек Агзамович, кан-
дидат психологических наук, профессор 

Toyymbetova Dinara Serikbaevna, mas-
ter of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Nazmutdinov Rizabek Agzamovich, can-
didate of psychological Sciences, Professor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ТҰЛҒА ПСИХОЛОГИЯСЫНА КІРІСПЕ 
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ 
ЛИЧНОСТИ 

AN INTRODUCTION INTO PSYCHOLOGY 
OF INDIVIDUALITY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ)  5 академических кредита, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психолог мамандығына кіріспе, тұлғаның 
өзін-өзі дамыту негіздері, даму 
психологиясы, жалпы психология, 
дифференциалдық психология 

Введение в профессию психолога, 
основы саморазвития личности, 
психология развития, общая психология, 
дифференциальная психология 

Introduction to the psychology profession, 
basics of self-development, developmental 
psychology, General psychology, differential 
psychology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Психодиагностика негіздері, түзету 
психологиясы, Психологиялық кеңес 
беру негіздері, ұйымдардағы 
психологтың жұмысы, гендерлік 
психология, тұлғаның психокоррекция, 
конфликтология, отбасы психологиясы, 
еңбек психологиясы. 

Основы психодиагностики, 
коррекционная психология, основы 
психологического консультрования, 
работа психолога в организациях, 
гендерная психология, психокоррекция 
личности, конфликтология, психология 
семьи, психология труда. 

Basics of psychodiagnostics, correctional 
psychology, basics of psychological 
counseling, work of a psychologist in 
organizations, gender psychology, 
psychocorrection of personality, 
conflictology, family psychology, work 
psychology. 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Мақсаты: 
Қазіргі психологияның теориялық және 
практикалық саласы ретінде 
студенттердің жеке психология туралы 
түсінігін қалыптастыру, оларды жеке 
тұлға психологиясының негізгі 
бағыттарымен және жеке тұлға туралы 
қазіргі ғылыми ұғымдармен таныстыру, 
тұлғаның теориялық концепциялары 
және оларды психологиялық тәжірибеде 
қолдану туралы базалық білім беру, 

Цель: 
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 

Goal: 
to form students ' idea of personality 
psychology as a theoretical and practical 
branch of modern psychology, to acquaint 
them with the main directions of personality 
psychology and modern scientific ideas 
about personality, to give basic knowledge 
about the theoretical concepts of personality 
and their application in psychological 
practice, to understand the logic of the 
development of scientific theories of 



53 

 

Психология тарихындағы тұлғаның 
ғылыми теорияларының даму логикасын 
түсіну, сонымен қатар жеке тұлға 
психологиясының әдіснамалық, 
теориялық, әдістемелік негіздерін 
меңгеру. 
Міндеттер: 
- жеке тұлға психологиясының ұғымдық 
аппаратын меңгеру ; ; 
- тұлғаның психологиялық зерттеулерінің 
ерекшелігін көрсету ; 
- тұлғаның әртүрлі теорияларын, сондай-
ақ тұлғаның даму көздерін, құрылымын 
және механизмдерін талдай білу; 
- тұлғаның табиғи негіздері мен 
әлеуметтік пайда болған қасиеттерін 
дұрыс сәйкестендіру;; 
- тұлғаның дамуының қозғаушы күштерін 
және өмірлік қиын мәселелерді жеңуді 
түсіну. 

психологической практике, понять логику 
развития научных теорий личности в 
истории психологии, а также овладение 
методологическими, теоретическими, 
методическими основами психологии 
личности. 
Задачи: 
- освоить понятийный аппарат психоло-
гии личности; 
-показать специфику психологических 
исследований личности ; 
-уметь анализировать  различные 
теории  личности, а также источники, 
структуру и механизмы развития лично-
сти; 
-правильно соотносить природные 
основы  и социально приобретенные 
свойства личности; 
-понимать движущие силы развития лич-
ности и преодоления сложных жизнен-
ных проблем. 

personality in the history of psychology, as 
well as mastering the methodological, 
theoretical, methodological foundations of 
personality psychology. 
Tasks: 
- master the conceptual apparatus of 
personality psychology; 
- show the specifics of psychological 
research of the individual ; 
- be able to analyze various theories of 
personality, as well as sources, structure 
and mechanisms of personality 
development; 
-properly relate to the natural bases and 
socially acquired features of personality; 
- understand the driving forces of personal 
development and overcoming difficult life 
problems. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту 
және жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 

ОН 2 практикалық қызметте 
сараланған және жеке тәсілдерді іске 
асыруда жеке тұлға ішіндегі даму 
заңдылықтары туралы білімді практикада 
қолдана алады; 

ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  

ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
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құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  

ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  

ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  

тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 

ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  

ОН 8 әрбір клиенттің жеке 
қабілеттерін ескере отырып, психикалық 
дамуының жеке траекториясын 
анықтайды, оның өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Тұлға психологиясының дамуы мен 
қалыптасу тарихы, тұлғаның 
бағыттылығы, тұлғаның негізгі 
психологиялық қасиеттері 
қарастырылады. Тұлғаның дамуындағы 
адамның жеке қасиеттерінің рөлі, дененің 
құрылысы және психиканың 
ерекшеліктері ашылады, тұлғааралық 
қарым-қатынас деңгейлері және 
кезеңдеу сипатталады. 

Рассматривается история развития и 
становления психологии личности, на-
правленность личности, основные базо-
вые психологические свойства личности. 
Раскрывается роль индивидных свойств 
человека в развитии личности, строение 
тела и особенности психики, описывают-
ся уровни межличностных отношений и 
периодизация.  

The history of development and formation of 
personality psychology, personal 
orientation, basic psychological properties 
of the personality. The author reveals the 
role of individual properties of a person in 
the development of personality, the 
structure of the body and features of the 
psyche, describes the levels of 
interpersonal relations and periodization. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Намутдинов Ризабек Агзамович, кан-
дидат психологических наук, профессор 

Toyymbetova Dinara Serikbaevna, mas-
ter of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Nazmutdinov Rizabek Agzamovich, can-
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didate of psychological Sciences, Professor 

 
 

 
 

5 семестр / 5 семестр / 5 semester 
 
Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

КӘСІБИ БАҒЫТТАЛҒАН ШЕТЕЛ ТІЛІ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN 
LANGUAGE 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

4 академиялық кредит, емтихан (АЕ) 4 академических кредита, экзамен (КЭ) 4 academic credits, exam (СЕ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Шетел тілі Иностранный язык Foreign Language 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Академиялық мақсаттарға арналған тіл 
C1-C2 

Язык для академических целей C1-C2 Language for academic purposes C1-C2 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Мақсаты: 
студенттердің оқу үрдісінде алдыңғы 
қатарлы педагогикалық технологияларды 
пайдалана отырып, мектептерде шт 
мұғалімінің кәсіби қызметінің сипаты мен 
ерекшелігі туралы тұтас түсінігін 
қалыптастыру, студенттің тілдік 
дағдыларын дамыту, белсенді 
лексикалық қорды кеңейту және ұлғайту. 
Міндеттер: 
көркем мәтінді өз бетінше жұмыс ретінде 
және құрал ретінде үйрену 
қалыптастыру дағдылары; 
белгілі бір оқу технологияларын 
пайдалана отырып, нақты сөйлеу 
міндеттерін шешу үшін қажетті көлемде 

Цель: 
формирование у студентов целостного 
представления о характере и специфике 
профессиональной деятельности учите-
ля ИЯ в школах с использованием пере-
довых педагогических технологий в 
учебном процессе, развитие языковых 
навыков студента, расширение и увели-
чение активного лексического запаса. 
Задачи: 
изучение художественного текста как са-
мостоятельного произведения и как 
средства 
формирования навыков и умений; 
усовершенствование умений интерпре-
тировать текст и извлекать информацию 

Goal: 
formation of students 'complete 
understanding of the nature and specifics of 
the professional activity of teachers and 
TEACHERS in schools with the use of 
advanced pedagogical technologies in the 
educational process, development of 
students' language skills, expansion and 
increase of the active lexical stock. 
Tasks: 
study of a literary text as an independent 
work and as a means 
formation of skills and abilities; 
improving the ability to interpret text and 
extract information from the text to the 
extent necessary for solving a specific 
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мәтінді түсіндіру және мәтіннен ақпарат 
алу біліктерін жетілдіру; 
студенттердің мәтінмен жұмыс істеуге 
ғылыми көзқарас және оның нәтижелерін 
ағылшын тілінде, ауызша және жазбаша 
түрде баяндау дағдыларын 
қалыптастыру; 
студенттердің алған теориялық 
білімдерін ағылшын тілін практикалық 
оқытуда және өзінің ағылшын тілді 
сөйлеу қызметінде қолдана білуін 
қалыптастыру; 
студенттердің ғылыми сын тұрғысынан 
ойлауын, көркем әдебиетпен жұмыс істеу 
дағдысын, күрделі мәселелерге әр түрлі 
көзқарасты сыни талдау дағдыларын 
және өз позициясын қалыптастыру 
біліктерін дамыту 

из текста в том объеме, который необхо-
дим для решения конкретной речевой 
задачи, используя определенные техно-
логии чтения; 
формирование у студентов навыков на-
учного подхода к работе над текстом и 
адекватного изложения его результатов 
на английском языке, как в устной, так и 
письменной форме; 
выработка у студентов умений приме-
нять полученные теоретические знания в 
практическом преподавании английского 
языка и в собственной англоязычной ре-
чевой деятельности; 
развитие у студентов научного критиче-
ского мышления, навыков работы с ху-
дожественной литературой, навыков кри-
тического анализа различных точек зре-
ния на сложные проблемы и умения 
формулировать собственную позицию 

speech problem, using certain reading 
technologies; 
formation of students ' skills of scientific 
approach to work on the text and adequate 
presentation of its results in English, both 
orally and in writing; 
development of students ' skills to apply 
their theoretical knowledge in practical 
teaching of English and in their own 
English-language speech activity; 
development of students ' scientific critical 
thinking, skills of working with fiction, skills 
of critical analysis of various points of view 
on complex problems and the ability to 
formulate their own position 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

Осы курсты аяқтағаннан кейін студент: 
оқылған адамға өз көзқарасын логикалық 
және сауатты білдіру; 
көркем шығармалардағы тақырыптарды 
талқылау кезінде дайындалған және 
дайындалмаған ауызша сөйлеу 
дағдыларын пайдалану; 
алған теориялық білімдерді практикалық 
қызметте тілдік қызметтің әртүрлі 
түрлерінде шет тілді мәтінді 
интерпретациялау кезінде қолдану. 
Меңгеруі: 
терминологиялық аппаратпен; 
Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау 
дағдылары мен іскерліктері; 
мәтінмен жұмыс істеу нәтижесінде 
меңгерілген лексикалық және 
грамматикалық бірліктер. 

По окончании настоящего курса студент 
должен уметь: 
логично и грамотно выражать свое 
отношение к прочитанному; 
использовать навыки подготовленной и 
неподготовленной устной речи при 
обсуждении тем, затрагиваемых в 
художественных произведениях; 
использовать полученные теоретические 
знания в практической деятельности при 
интерпретации иноязычного текста в 
различных видах речевой деятельности. 
Владеть: 
терминологическим аппаратом; 
умениями и навыками анализа 
иноязычного художественного текста; 
лексическими и грамматическими 
единицами, усвоенными в результате 
работы над текстом. 

At the end of this course, the student must 
be able to: 
it is logical and competent to Express your 
attitude to what you read; 
use the skills of prepared and untrained oral 
speech when discussing topics covered in 
artistic works; 
use the obtained theoretical knowledge in 
practical activities when interpreting a for-
eign language text in various types of 
speech activity. 
Own: 
terminological apparatus; 
skills of analyzing foreign language literary 
text; 
lexical and grammatical units learned as a 
result of working on the text. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 

Оқу үдерісін жоспарлау және 
ұйымдастыру және жаңа 
технологияларды қолдану. Мұғалімнің 

Планирование и организация учебного 
процесса  и использованием новых тех-
нологий. Профессионально-значимые 

Planning and organizing the educational 
process and using new technologies. 
Professionally significant skills and qualities 
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Discipline Summary кәсіби-маңызды шеберлігі мен сапасы. 
Жаңа технологияларды енгізумен 
мектепте оқу үдерісін ұйымдастырудың 
ерекшеліктері. Жаңа ақпараттық 
технологияларды қолдану арқылы шет 
тілі бойынша білімді, дағдыларды және 
іскерлікті бақылау және есепке алу. 

умения и качества учителя. Особенности 
организации учебного процесса  в школе 
с внедрением новых технологий. Кон-
троль и учет знаний, навыков и умений 
по иностранному языку с применением 
новых информационных технологий.  

of a teacher. Features of the organization of 
the educational process in the school with 
the introduction of new technologies. 
Control and accounting of knowledge, skills 
and abilities in a foreign language using 
new information technologies. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Жаукина Сауле Алимовна, оқытушы Зубенко Яна Валерьевна, старший пре-
подаватель 

Zhaukina Saule Alimovna, teacher 
Zubenko Yana Valer’evna, senior lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ ПСИХОЛОГИЯ 
ПРАКТИКУМЫ 

ПРАКТИКУМ ПО 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

WORKSHOP ON ЕXPERIMENTAL 
РSYCHOLOGY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредита, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психолог қызметіндегі ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар, 
психофизиология негіздері, когнитивті 
психология, Жалпы психология, даму 
психологиясы, Дифференциалды 
психология, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе 

Информационно-коммуникационные тех-
нологии в деятельности психолога, осно-
вы психофизиологии, когнитивная психо-
логия, общая психология, психология 
развития, дифференциальная психоло-
гия, введение в психологию личности, 
введение в социальную психологию 

Information and communication 
technologies in the activity of a 
psychologist, fundamentals of 
psychophysiology, cognitive psychology, 
General psychology, developmental 
psychology, differential psychology, 
introduction to personality psychology, 
introduction to social psychology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Ұйымдардағы психологтың жұмысы, 
гендерлік психология, тұлғаның 
психокоррекция, еңбек психологиясы, 
қазіргі заманғы психотехниктер, отбасы 
психологиясы, трансактілі талдау, 
нейролингвистикалық бағдарламалау 

Работа психолога в организациях, ген-
дерная психология, психокоррекция лич-
ности, психология труда, современные 
психотехники, психология семьи, тран-
сактный анализ, нейролингвистическое 
программирование 

Work of the psychologist in the organiza-
tions, gender psychology, psychocorrection 
of the personality, psychology of work, 
modern psychotechnics, psychology of a 
family, the transactional analysis, neuro-
linguistic programming 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Адамның жеке-психологиялық, 
психофизиологиялық ерекшеліктерін 
өлшеуге, бағалауға, талдауға және осы 
ерекшеліктер бойынша қандай да бір 
жалпы белгісі бойынша біріккен жеке 
адамдар немесе адамдар топтары 
арасындағы айырмашылықтарды 

Формирование  профессиональных и 
специальных компетенций в области 
универсальных  и  широко применяемых 
в научной и прикладной (практической) 
психологии методов и процедур 
психологической диагностики, 
предназначенных для измерения, 

Formation of professional and special 
competencies in the field of universal and 
widely used in scientific and applied 
(practical) psychology methods and 
procedures of psychological diagnosis, 
designed to measure, assess, analyze 
individual psychological, 
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анықтауға арналған ғылыми және 
қолданбалы (практикалық) психологияда 
кеңінен қолданылатын психологиялық 
диагностиканың әмбебап және арнайы 
әдістері мен рәсімдері саласында кәсіби 
және арнайы құзыреттілікті 
қалыптастыру. 

оценки, анализа  индивидуально-
психологических, психофизиологических 
особенностей  человека и выявления  
различий по данным особенностям 
между отдельными людьми или группами 
людей, объединенных по какому-либо 
общему признаку. 

psychophysiological characteristics of a 
person and identify differences in these 
characteristics between individuals or 
groups of people United by any common 
feature. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту 
және жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 

ОН 2 практикалық қызметте 
сараланған және жеке тәсілдерді іске 
асыруда жеке тұлға ішіндегі даму 
заңдылықтары туралы білімді практикада 
қолдана алады; 

ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  

ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  

ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  

ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  

тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
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бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 

категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  

ОН 8 әрбір клиенттің жеке 
қабілеттерін ескере отырып, психикалық 
дамуының жеке траекториясын 
анықтайды, оның өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Қазіргі психологиялық диагностиканы 
түсінудің ғылыми-теориялық негіздері, 
психодиагностикалық әдістер, 
нәтижелерді түсіндіру тәсілдері, зерттеу 
жүргізу ережелері. Психологиялық 
диагностиканы ұйымдастыру 
технологиясы. Әр түрлі жастағы топтарда 
диагностика жүргізу ерекшеліктері, 
диагностика нәтижелері негізінде 
психологиялық диагноз қою және 
психологиялық портрет жасау. 

Научно-теоретические основы понима-
ния современной психологической  диаг-
ностики, о психодиагностических методи-
ках, о способах интерпретации результа-
тов, правилах проведения обследования.  
Технология организации психологиче-
ской диагностики. Особенности проведе-
ния  диагностики в различных возрас-
тных группах, постановка психологиче-
ского диагноза и составление психологи-
ческого портрета на основе результатов 
диагностики. 

Scientific and theoretical bases of 
understanding of modern psychological 
diagnostics, about psychodiagnostic 
techniques, about ways of interpretation of 
results, rules of carrying out inspection.  
Technology of organization of psychological 
diagnostics. Features of diagnostics in 
different age groups, psychological 
diagnosis and preparation of a 
psychological portrait based on the results 
of diagnosis. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Ташетов Аманжол Аскарович, PhD док-
торы, қауымдастырылған профессор 

Демисенова Шнар Сапаровна, канди-
дат педагогических наук, ассоциирован-
ный профессор 

Tashetov Amanzhol Askarovich, PhD, 
associate Professor 
Demisenova Shnar Saparovna, candidate 
of pedagogical Sciences, associate Profes-
sor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ ПСИХОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредита, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 
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control 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, таным психологиясы, даму 
психологиясы, дифференциалдық 
психология, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе 

Психология, психология познания, 
психология развития, 
дифференциальная психология, 
введение в психологию личности, 
введение в социальную психологию 

Psychology, psychology of cognition, 
developmental psychology, differential 
psychology, introduction to personality 
psychology, introduction to social 
psychology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Басқару психологиясы, жынысы 
психологиясы, превентивті психология, 
кәсіптер психологиясы, практикалық 
психология, мәдени психология 

Психология управления, психология 
пола, превентивная психология, 
психология профессий, практическая 
психология, корсскультурная психология 

Management psychology, gender 
psychology, preventive psychology, 
occupational psychology, practical 
psychology, transcultural psychology 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Адамның жеке-психологиялық, 
психофизиологиялық ерекшеліктерін 
өлшеуге, бағалауға, талдауға және осы 
ерекшеліктер бойынша қандай да бір 
жалпы белгісі бойынша біріккен жеке 
адамдар немесе адамдар топтары 
арасындағы айырмашылықтарды 
анықтауға арналған ғылыми және 
қолданбалы (практикалық) психологияда 
кеңінен қолданылатын психологиялық 
диагностиканың әмбебап және арнайы 
әдістері мен рәсімдері саласында кәсіби 
және арнайы құзыреттілікті 
қалыптастыру. 

Формирование  профессиональных и 
специальных компетенций в области 
универсальных  и  широко применяемых 
в научной и прикладной (практической) 
психологии методов и процедур 
психологической диагностики, 
предназначенных для измерения, 
оценки, анализа  индивидуально-
психологических, психофизиологических 
особенностей  человека и выявления  
различий по данным особенностям 
между отдельными людьми или группами 
людей, объединенных по какому-либо 
общему признаку. 

Formation of professional and special 
competencies in the field of universal and 
widely used in scientific and applied 
(practical) psychology methods and 
procedures of psychological diagnosis, 
designed to measure, assess, analyze 
individual psychological, 
psychophysiological characteristics of a 
person and identify differences in these 
characteristics between individuals or 
groups of people United by any common 
feature. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту 
және жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 

ОН 2 практикалық қызметте 
сараланған және жеке тәсілдерді іске 
асыруда жеке тұлға ішіндегі даму 
заңдылықтары туралы білімді практикада 
қолдана алады; 

ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
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ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  

ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  

ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  

тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 

ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  

ОН 8 әрбір клиенттің жеке 
қабілеттерін ескере отырып, психикалық 
дамуының жеке траекториясын 
анықтайды, оның өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

. 

РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Психологияның негізгі эмпирикалық 
әдістері. Психологиялық тесттерді 
құрастыру және жеке 
айырмашылықтарды өлшеудің 
математикалық-статистикалық 
негіздемесі. Интеллект пен тұлғалық 
ерекшеліктерді өлшеудің (тестілеудің) 
теориялық және практикалық 
мәселелері. 

Основные эмпирические методы 
психологии. Разрешающие возможности 
и ограничения методов наблюдения, 
опроса, моделирующего эксперимента и 
др. Математико-статистическое 
обоснование измерения индивидуальных 
различий и конструирования 
психологических тестов. Теоретические и 
практические проблемы измерения 

Basic empirical methods of psychology. 
Resolving possibilities and limitations of 
methods of observation, survey, modeling 
experiment, etc. Mathematical and 
statistical substantiation of measurement of 
individual differences and construction of 
psychological tests. Theoretical and 
practical problems of measuring (testing) 
intelligence and personal characteristics. 
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(тестирования) интеллекта и личностных 
особенностей. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Ташетов Аманжол Аскарович, PhD док-
торы, қауымдастырылған профессор 

Демисенова Шнар Сапаровна, канди-
дат педагогических наук, ассоциирован-
ный профессор 

Tashetov Amanzhol Askarovich, PhD, 
associate Professor 
Demisenova Shnar Saparovna, candidate 
of pedagogical Sciences, associate Profes-
sor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ПСИХОДИАГНОСТИКА НЕГІЗДЕРІ ОСНОВЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ BASICS OF PSYCHODIAGNOSTICS 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредита, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психолог мамандығына кіріспе, Жалпы 
психология, даму психологиясы, 
дифференциалдық психология, жеке 
тұлға психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе 

Введение в профессию психолога, общая 
психология, психология развития, диф-
ференциальная психология, ведение в 
психологию личности, введение в соци-
альную психологию 

Introduction to the psychology profession, 
General psychology, developmental 
psychology, differential psychology, 
introduction to personality psychology, 
introduction to social psychology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Ұйымдарда психологтың жұмысы, 
тұлғаның психокоррекция, отбасы 
психологиясы, гендерлік психология, 
конфликтология, этнопсихология 

Работа психолога в организациях, 
психокоррекция личности, психология 
семьи, гендерная психология, 
конфликтология, этнопсихология 

The work of the psychologist in 
organizations, psycho-correction of 
personality, psychology of family, 
psychology of gender, conflict, 
ethnopsychology 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Мақсаты: 
студенттерді олардың кәсіби, 
психологиялық дайындығына, тұлғаның 
психодиагностикасының ғылыми-
теориялық негіздерін тереңдете 
зерделеуге, психологиялық көмек 
көрсету бойынша мамандарды 
даярлауды жетілдіру үшін практикалық 
дағдыларды меңгеруге ықпал ететін 
теориялық және практикалық біліммен 
қаруландыру. 
Міндеттер: 
Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде 

Цель: 
вооружить студентов теоретическими и 
практическими знаниями, которые будут 
способствовать их профессиональной, 
психологической подготовки, углублен-
ному изучению научно-теоретических 
основ психодиагностики личности, овла-
дению практическими навыками для со-
вершенствования подготовки специали-
стов в работе по оказанию психологиче-
ской помощи. 
Задачи: 
В результате изучения дисциплины у 

Goal: 
equip students with theoretical and practical 
knowledge that will contribute to their 
professional, psychological training, in-
depth study of the scientific and theoretical 
foundations of psychodiagnostics of 
personality, mastering practical skills to 
improve the training of specialists in the 
work of providing psychological assistance. 
Tasks: 
As a result of studying the discipline, 
students should be formed 
Scientific and theoretical foundations for 
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қалыптасу керек 
Қазіргі психологиялық-педагогикалық 
диагностиканы түсінудің ғылыми-
теориялық негіздері 
Адамның жеке-психологиялық 
ерекшеліктерін бағалаудың жолдары мен 
тәсілдері; 
Ең танымал психодиагностикалық 
әдістеме, нәтижелерді түсіндіру 
тәсілдері, зерттеу жүргізу ережелері 
туралы білім; 
Психодиагностикалық практиканың әр 
түрлі салаларында психологиялық-
педагогикалық диагностиканы 
ұйымдастыру дағдылары. 

студентов должны быть сформированы 
Научно-теоретические основы понима-
ния современной психолого-
педагогической диагностики 
Пути и приемы оценки индивидуально-
психологических особенностей человека; 
Знания о наиболее известных психоди-
агностических методика, способах ин-
терпретации результатов, правилах про-
ведения обследования; 
Навыки организации психолого-
педагогической диагностики в различных 
областях психодиагностической практи-
ки. 

understanding modern psychological and 
pedagogical diagnostics 
Ways and techniques for assessing 
individual psychological characteristics of a 
person; 
Knowledge of the most well-known 
psychodiagnostic methods, methods of 
interpreting results, and rules for conducting 
a survey; 
Skills in organizing psychological and 
pedagogical diagnostics in various areas of 
psychodiagnostic practice. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту 
және жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 

ОН 2 практикалық қызметте 
сараланған және жеке тәсілдерді іске 
асыруда жеке тұлға ішіндегі даму 
заңдылықтары туралы білімді практикада 
қолдана алады; 

ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  

ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  

ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
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және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  

ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  

тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 

ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  

ОН 8 әрбір клиенттің жеке 
қабілеттерін ескере отырып, психикалық 
дамуының жеке траекториясын 
анықтайды, оның өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

"Психодиагностика негіздері" пәні 
тұлғаның жеке-психологиялық 
ерекшеліктерін зерттейтін ғылым 
жүйесінде көрнекті орын алады. Оқыту 
психодиагностиканың ғылым ретінде 
пайда болуы мен дамуының қысқаша 
тарихымен танысуды көздейді. 
Психологиялық практиканың әр түрлі 
салаларында психологиялық 
диагностиканы ұйымдастыру 
технологиясы оқытылады. 

Дисциплина «Основы психодиагностики» 
занимает видное место в системе наук, 
изучающих индивидуально-
психологические особенности личности. 
Обучение предполагает знакомство с 
краткой историей возникновения и разви-
тия психодиагностики как науки. Изучает-
ся технология организации психологиче-
ской диагностики в различных областях  
психологической практики. 

The discipline "Fundamentals of 
psychodiagnostics" occupies a prominent 
place in the system of Sciences that study 
individual psychological characteristics of 
the individual. Training involves familiarity 
with a brief history of the emergence and 
development of psychodiagnostics as a 
science. The technology of organization of 
psychological diagnostics in various areas 
of psychological practice is studied. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Усембаева Асия Хамитовна, педагогика 
және психология магистрі, аға оқытушы 

Григорова Юлия Борисовна, магистр 
социальных наук, старший 
преподаватель 

Usembayeva Asiya Khamitovna, master 
of pedagogy and psychology, senior 
lecturer 
Grigorova Yuliya Borisovna, master of 
social Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 

ТҮЗЕТУ ПСИХОЛОГИЯСЫ КОРРЕКЦИОННАЯ  ПСИХОЛОГИЯ 
CORRECTIONAL PSYCHOLOGY  
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discipline 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредита, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, психолог мамандығына 
кіріспе, дифференциалдық психология, 
даму психологиясы, Жеке тұлға 
психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе, психофизиология 
негіздері, когнитивті психология 

Психология, введение в профессию 
психолога, дифференциальная 
психология, психология развития, 
введение в психологию личности, 
введение в социальную психологию, 
основы психофизиологии, когнитивная 
психология 

Psychology, introduction to the profession 
of psychologist, differential psychology, 
developmental psychology, introduction to 
personality psychology, introduction to 
social psychology, fundamentals of 
psychophysiology, cognitive psychology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Ұйымдардағы психологтың жұмысы, 
гендерлік психология, тұлғаның 
психокоррекция, еңбек психологиясы, 
қазіргі заманғы психотехника, трансактілі 
талдау, нейролингвистикалық 
бағдарламалау 

Работа психолога в организациях, ген-
дерная психология, психокоррекция лич-
ности, психология труда, современные 
психотехники, трансактный анализ, ней-
ролингвистическое программирование 

Work of the psychologist in the organiza-
tions, gender psychology, psychocorrection 
of the personality, psychology of work, 
modern psychotechnics, the transactional 
analysis, neuro-linguistic programming 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Түзету психологиясы, оның негізгі 
бағыттары, әр бағыттағы жұмыстың 
ерекшеліктері туралы біртұтас, 
жүйеленген түсінік беру. 

Дать целостное, систематизированное 
представление о коррекционной 
психологии, ее основных направлениях 
работы, особенностях работы в каждом 
из направлений. 

To give a holistic, systematic view of 
correctional psychology, its main areas of 
work, the features of work in each of the 
areas. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында жеке даму нормаларының 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді жүзеге асыруда 
практикада қалыпты тұлғалық даму 
заңдылықтары туралы білімді қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаның аномальды 
дамуының табиғи және әлеуметтік 
факторлары, клиенттермен жеке-
бағдарланған өзара іс-қимыл 
принциптері, әдістері, нысандары мен 
құралдары туралы білімді, кәсіби диалог 
дағдыларын, клиенттермен өзара іс-

РО1 Осознает значимость нормы лично-
стного развития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях нормального личностного 
развития на практике при реализации 
дифференцированного и индивидуально-
го подходов в практической деятельно-
сти; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах аномального раз-
вития личности, принципах, методах, 
формах и средствах личностно-
ориентированного взаимодействия с 
клиентами, навыками 

LO1 is Aware of the importance of the norm 
of personal development in the conditions of 
updating the content of education and 
global social changes; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of normal personal development in 
practice in the implementation of 
differentiated and individual approaches in 
practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of abnormal development of 
personality, principles, methods, forms and 
means of personal-oriented interaction with 
clients, skills of professional dialogue, ability 
to use developed communication skills in 
interaction with clients;  



66 

 

қимылда дамыған коммуникативтік 
дағдыларды пайдалана білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың объективті, гетерохрондық 
және үздіксіздігін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және кеңес беру 
жұмысын жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен қалыпты және 
патологиямен олардың жасы мен тіршілік 
әрекетінің жеке ерекшеліктерін ескере 
отырып психодиагностикалық, түзету 
және кеңес беру жұмыстарын жүргізе 
алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности, гетерохронно-
сти и непрерывности развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов в норме и патологии с учетом их воз-
раста и индивидуальных особенностей 
жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
subjectivity, heterochronicity and continuity 
of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients in the norm and 
pathology, taking into account their age and 
individual characteristics of life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Балалардың ауытқушылық дамуын 
диагностикалау және түзету негіздері. 
Талдағыш жүйелері бұзылған, есту 
қабілеті бұзылған, қозғалыс саласы 
бұзылған, интеллектісі бұзылған 
балалар. Психикалық дамуы тежелген 
балалардың психологиялық-

Основы диагностики и коррекции 
отклоняющегося развития детей. Дети  с 
нарушениями анализаторных систем, с 
нарушениями слуха, с нарушениями 
двигательной сферы, с нарушениями 
интеллекта. Психолого-педагогическая 
характеристика детей с задержкой 

Bases of diagnostics and correction of 
deviant development of children. Children 
with disorders of the analyzer systems, 
hearing disorders, motor disorders, 
intellectual disabilities. Psychological and 
pedagogical characteristics of children with 
mental retardation. Disharmonious 
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педагогикалық сипаттамасы. Баланың 
дисгармониялық дамуы. Әртүрлі 
табиғаттың ерте даму дисгармониялары, 
ерте балалар аутизмі пайда болған 
балалардың мінез-құлқын 
психокоррекция; балалардағы 
психосоматикалық бұзылулардың негізгі 
түрлері және олардың психокоррекция 
мүмкіндіктері. 

психического развития. Дисгармоничное 
развитие ребенка. Психокоррекция 
поведения детей с проявлениями ранних 
дисгармоний развития разной природы, 
раннего детского аутизма; Основные 
виды психосоматических расстройств у 
детей и возможности их психокоррекции. 

development of the child. Psychocorrection 
of behavior of children with manifestations 
of early disharmonies of different nature, 
early childhood autism; the Main types of 
psychosomatic disorders in children and the 
possibility of their psychocorrection. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 
оқытушы 

Демисенова Шнар Сапаровна, канди-
дат педагогических наук, ассоциирован-
ный профессор 

Bisembaeva Asem Kumarovna, senior 
lecturer 
Demisenova Shnar Saparovna, candidate 
of pedagogical Sciences, associate Profes-
sor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

АРНАЙЫ ПСИХОЛОГИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ SPECIAL PSYCHOLOGY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, психолог мамандығына 
кіріспе, дифференциалдық психология, 
даму психологиясы, жеке тұлға 
психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе, тәуелділік 
психофизиологиясы, таным 
психологиясы 

Психология, введение в профессию 
психолога, дифференциальная 
психология, психология развития, 
введение в психологию личности, 
введение в социальную психологию, 
психофизиология зависимостей, 
психология познания 

Psychology, introduction to the profession 
of psychologist, differential psychology, 
developmental psychology, introduction to 
personality psychology, introduction to 
social psychology, psychophysiology of 
addictions, psychology of cognition 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Жыныстық психология, басқару 
психологиясы, практикалық психология, 
отбасылық қарым-қатынастың 
психотерапия, девиантты мінез-құлық 
психологиясы, позитивті қысқа мерзімді 
эксперсс-терапия, арт-терапия, оқытудың 
практикалық-бағытталған 
технологиялары 

Психология пола, психология 
управления, практическая психология, 
психотерапия семейных отношений, 
психология девиантного поведения, 
позитивная краткосрочная эксперсс-
терапия, арт-терапия, практико-
ориентированные технологии обучения 

Psychology of sex, psychology of 
management, practical psychology, 
psychotherapy of family relations, 
psychology of deviant behavior, positive 
short-term expert therapy, art therapy, 
practice-oriented learning technologies 

Оқу мақсаты мен Арнайы психология, оның негізгі Дать целостное, систематизированное To give a holistic, systematic view of special 
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міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

бағыттары, әр бағыттағы жұмыстың 
ерекшеліктері туралы біртұтас, 
жүйеленген түсінік беру. 

представление о специальной 
психологии, ее основных направлениях 
работы, особенностях работы в каждом 
из направлений. 
 

psychology, its main areas of work, the 
features of work in each of the areas. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында жеке даму нормаларының 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді жүзеге асыруда 
практикада қалыпты тұлғалық даму 
заңдылықтары туралы білімді қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаның аномальды 
дамуының табиғи және әлеуметтік 
факторлары, клиенттермен жеке-
бағдарланған өзара іс-қимыл 
принциптері, әдістері, нысандары мен 
құралдары туралы білімді, кәсіби диалог 
дағдыларын, клиенттермен өзара іс-
қимылда дамыған коммуникативтік 
дағдыларды пайдалана білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың объективті, гетерохрондық 
және үздіксіздігін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және кеңес беру 
жұмысын жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 

РО1 Осознает значимость нормы лично-
стного развития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях нормального личностного 
развития на практике при реализации 
дифференцированного и индивидуально-
го подходов в практической деятельно-
сти; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах аномального раз-
вития личности, принципах, методах, 
формах и средствах личностно-
ориентированного взаимодействия с 
клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности, гетерохронно-
сти и непрерывности развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 

LO1 is Aware of the importance of the norm 
of personal development in the conditions of 
updating the content of education and 
global social changes; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of normal personal development in 
practice in the implementation of 
differentiated and individual approaches in 
practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of abnormal development of 
personality, principles, methods, forms and 
means of personal-oriented interaction with 
clients, skills of professional dialogue, ability 
to use developed communication skills in 
interaction with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
subjectivity, heterochronicity and continuity 
of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients in the norm and 
pathology, taking into account their age and 
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категорияларымен қалыпты және 
патологиямен олардың жасы мен тіршілік 
әрекетінің жеке ерекшеліктерін ескере 
отырып психодиагностикалық, түзету 
және кеңес беру жұмыстарын жүргізе 
алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов в норме и патологии с учетом их воз-
раста и индивидуальных особенностей 
жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

individual characteristics of life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Қалыпты және ауытқитын мінез-құлық 
туралы қазіргі түсінік, адамның 
психикалық даму факторлары, 
дизонтогенияның түрлері, ауытқитын 
мінез-құлықтың жалпы заңдылықтары. 
Ревардация түрі бойынша дизонтогияда 
психикалық даму ерекшеліктері 
ашылады: ақыл – ой кемістігі бар бала 
психологиясы, психикалық дамуында 
нашар байқалатын балалар 
психологиясы (психикалық дамуы 
тежелген-ПДТ). 

Современные представления  о 
нормальном и отклоняющемся 
поведении, факторы психического 
развития человека, виды дизонтогении, 
общие закономерности отклоняющегося 
поведения. Раскрываются особенности 
психического развития при 
дизонтогениях по типу ретардации: 
психология умственно отсталого 
ребенка, психология детей со 
слабовыраженными отклонениями в 
психическом развитии (с задержкой 
психическгого развития – ЗПР). 

Modern ideas about normal and deviant 
behavior, the factors of human mental 
development, the types of dysontogenesis, 
the General pattern of deviant behavior. 
The features of mental development in 
dysontogeny by type of retardation are 
revealed: psychology of mentally retarded 
child, psychology of children with mild 
deviations in mental development (with a 
delay in mental development – DMD). 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 
оқытушы 

Демисенова Шнар Сапаровна, канди-
дат педагогических наук, ассоциирован-
ный профессор 

Bisembaeva Asem Kumarovna, senior 
lecturer 
Demisenova Shnar Saparovna, candidate 
of pedagogical Sciences, associate Profes-
sor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ 
СУИЦИД ПРОФИЛАКТИКАСЫ 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И 
ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА 

PSYCHICAL HEALTH AND SUICIDE 
PREVENTION     

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 

6 академиялық кредит, емтихан (КТ) 6 академических кредитов, экзамен (КТ) 6 academic credits, exam (СТ) 
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control 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, психолог мамандығына 
кіріспе, дифференциалдық психология, 
даму психологиясы, жеке тұлға 
психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе, психофизиология 
негіздері, когнитивті психология 

Психология, введение в профессию 
психолога, дифференциальная 
психология, психология развития, 
введение в психологию личности, 
введение в социальную психологию, 
основы психофизиологии, когнитивная 
психология 

Psychology, introduction to the profession 
of psychologist, differential psychology, 
developmental psychology, introduction to 
personality psychology, introduction to 
social psychology, fundamentals of 
psychophysiology, cognitive psychology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Ұйымдардағы психологтың жұмысы, 
гендерлік психология, тұлғаның 
психокоррекция, еңбек психологиясы, 
қазіргі заманғы психотехника, трансактілі 
талдау, нейролингвистикалық 
бағдарламалау 

Работа психолога в организациях, ген-
дерная психология, психокоррекция лич-
ности, психология труда, современные 
психотехники, трансактный анализ, ней-
ролингвистическое программирование 

Work of the psychologist in the organiza-
tions, gender psychology, psychocorrection 
of the personality, psychology of work, 
modern psychotechnics, the transactional 
analysis, neuro-linguistic programming 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Жалпы білім беретін мекемелер мен 
ересектер арасында психикалық 
денсаулықтың алдын алу және суицидтік 
әрекеттердің алдын алу бойынша алдын 
алу және түзету жұмыстарын 
ұйымдастыруда құзыреттілікті 
қалыптастыру. 

Формирование компетенций в 
организации профилактической и 
коррекционной работы по профилактике 
психического здоровья  и 
предотвращению суицидальных попыток 
среди учащихся в общеобразовательном 
учреждении  и взрослых. 

Formation of competencies in the 
organization of preventive and correctional 
work on the prevention of mental health and 
prevention of suicidal attempts among 
students in General education institutions 
and adults. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында жеке даму нормаларының 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді жүзеге асыруда 
практикада қалыпты тұлғалық даму 
заңдылықтары туралы білімді қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаның аномальды 
дамуының табиғи және әлеуметтік 
факторлары, клиенттермен жеке-
бағдарланған өзара іс-қимыл 
принциптері, әдістері, нысандары мен 
құралдары туралы білімді, кәсіби диалог 
дағдыларын, клиенттермен өзара іс-
қимылда дамыған коммуникативтік 
дағдыларды пайдалана білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 

РО1 Осознает значимость нормы лично-
стного развития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях нормального личностного 
развития на практике при реализации 
дифференцированного и индивидуально-
го подходов в практической деятельно-
сти; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах аномального раз-
вития личности, принципах, методах, 
формах и средствах личностно-
ориентированного взаимодействия с 
клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 

LO1 is Aware of the importance of the norm 
of personal development in the conditions of 
updating the content of education and 
global social changes; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of normal personal development in 
practice in the implementation of 
differentiated and individual approaches in 
practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of abnormal development of 
personality, principles, methods, forms and 
means of personal-oriented interaction with 
clients, skills of professional dialogue, ability 
to use developed communication skills in 
interaction with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  



71 

 

құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың объективті, гетерохрондық 
және үздіксіздігін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және кеңес беру 
жұмысын жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен қалыпты және 
патологиямен олардың жасы мен тіршілік 
әрекетінің жеке ерекшеліктерін ескере 
отырып психодиагностикалық, түзету 
және кеңес беру жұмыстарын жүргізе 
алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности, гетерохронно-
сти и непрерывности развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов в норме и патологии с учетом их воз-
раста и индивидуальных особенностей 
жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
subjectivity, heterochronicity and continuity 
of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients in the norm and 
pathology, taking into account their age and 
individual characteristics of life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Пәнде денсаулық психологиясы, 
психологиялық денсаулықты сақтау 
факторлары туралы толық түсінік 
беріледі. Психикалық денсаулықтың 
және суицидтік мінез-құлықтың алдын 
алу түрлері, психогигиенаның 
психологиялық негіздері, 
психопрофилактика және оңалту, 
суицидтік мінез-құлықтың себептері мен 
факторлары, суицидтік мінез-құлықтың 
диагностикасы және суицидтік мінез-
құлықтың алдын алудың 

В дисциплине дается целостное пред-
ставление о психологии здоровья, фак-
торах сохранения психологического здо-
ровья. Рассматриваются виды профи-
лактики психического здоровья и суици-
дального поведения, психологические 
основы психогигиены, психопрофилакти-
ки и реабилитации, причины и факторы 
суицидального поведения, диагностика 
суицидального поведения и психокор-
рекционные методы предупреждения 
суицидального поведения.  

The discipline provides a holistic view of the 
psychology of health, the factors of 
preservation of psychological health. Types 
of prevention of mental health and suicidal 
behavior, psychological bases of 
psychohygeny, psychoprophylaxis and 
rehabilitation, the reasons and factors of 
suicidal behavior, diagnostics of suicidal 
behavior and psychocorrective methods of 
the prevention of suicidal behavior are 
considered. 
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психокоррекциялық әдістері 
қарастырылады. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Севостьянова Светлана Сергеевна, 
кандидат медицинских наук, профессор 

Ahmetbekova Zaure Dalihatovna, master 
of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Sevost’yanova Svetlana Sergeevna, can-
didate of medical Sciences, Professor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ВИКТИМОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ ОСНОВЫ ВИКТИМОЛОГИИ ВASICS OF VICTIMOLOGY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

6 академиялық кредит, емтихан (КТ) 6 академических кредитов, экзамен (КТ) 6 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, психолог мамандығына 
кіріспе, дифференциалдық психология, 
даму психологиясы, жеке тұлға 
психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе, тәуелділік 
психофизиологиясы, таным 
психологиясы 

Психология, введение в профессию 
психолога, дифференциальная 
психология, психология развития, 
введение в психологию личности, 
введение в социальную психологию, 
психофизиология зависимостей, 
психология познания 

Psychology, introduction to the profession 
of psychologist, differential psychology, 
developmental psychology, introduction to 
personality psychology, introduction to 
social psychology, psychophysiology of 
addictions, psychology of cognition 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Жыныстық психология, басқару 
психологиясы, практикалық психология, 
отбасылық қарым-қатынастың 
психотерапия, девиантты мінез-құлық 
психологиясы, позитивті қысқа мерзімді 
эксперсс-терапия, арт-терапия, оқытудың 
практикалық-бағытталған 
технологиялары 

Психология пола, психология 
управления, практическая психология, 
психотерапия семейных отношений, 
психология девиантного поведения, 
позитивная краткосрочная эксперсс-
терапия, арт-терапия, практико-
ориентированные технологии обучения 

Psychology of sex, psychology of 
management, practical psychology, 
psychotherapy of family relations, 
psychology of deviant behavior, positive 
short-term expert therapy, art therapy, 
practice-oriented learning technologies 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Студенттерді қазіргі қоғамның дамуының 
негізгі тенденциялары контекстінде 
әлеуметтік викторимділік, психологиялық 
виктимизацияның негізгі мәселелерімен 
таныстыру. Виктимология саласындағы 
әлеуметтік-психологиялық ұғымдар 
жүйесі студенттерінің ғылыми 
көріністерінде дамыту, өмірлік қиын 
жағдайларға тап болған клиенттермен 

Ознакомить студентов с основными 
проблемами социальной виктимности, 
психологической виктимизации в 
контексте основных тенденций развития 
современного общества. Развитие в 
научном представлении студентов 
системы социально-психологических 
понятий в области виктимологии, 
формирование профессиональных 

To acquaint students with the main 
problems of social victimization, 
psychological victimization in the context of 
the main trends in the development of 
modern society. Development in scientific 
representation of students of system of 
social and psychological concepts in the 
field of victimology, formation of 
professional abilities and skills at work with 



73 

 

жұмыс істеу кезінде кәсіби шеберлік пен 
дағдыларды қалыптастыру. 

умений и навыков при работе  с 
клиентами, попавшими в трудные 
жизненные ситуации. 

the clients who got to difficult life situations. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында жеке даму нормаларының 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді жүзеге асыруда 
практикада қалыпты тұлғалық даму 
заңдылықтары туралы білімді қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаның аномальды 
дамуының табиғи және әлеуметтік 
факторлары, клиенттермен жеке-
бағдарланған өзара іс-қимыл 
принциптері, әдістері, нысандары мен 
құралдары туралы білімді, кәсіби диалог 
дағдыларын, клиенттермен өзара іс-
қимылда дамыған коммуникативтік 
дағдыларды пайдалана білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың объективті, гетерохрондық 
және үздіксіздігін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және кеңес беру 
жұмысын жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен қалыпты және 
патологиямен олардың жасы мен тіршілік 

РО1 Осознает значимость нормы лично-
стного развития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях нормального личностного 
развития на практике при реализации 
дифференцированного и индивидуально-
го подходов в практической деятельно-
сти; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах аномального раз-
вития личности, принципах, методах, 
формах и средствах личностно-
ориентированного взаимодействия с 
клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности, гетерохронно-
сти и непрерывности развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 

LO1 is Aware of the importance of the norm 
of personal development in the conditions of 
updating the content of education and 
global social changes; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of normal personal development in 
practice in the implementation of 
differentiated and individual approaches in 
practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of abnormal development of 
personality, principles, methods, forms and 
means of personal-oriented interaction with 
clients, skills of professional dialogue, ability 
to use developed communication skills in 
interaction with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
subjectivity, heterochronicity and continuity 
of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients in the norm and 
pathology, taking into account their age and 
individual characteristics of life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
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әрекетінің жеке ерекшеліктерін ескере 
отырып психодиагностикалық, түзету 
және кеңес беру жұмыстарын жүргізе 
алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

работу с различными категориями клиен-
тов в норме и патологии с учетом их воз-
раста и индивидуальных особенностей 
жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Пәнде виктимологияның негізгі 
санаттары, виктимдік мінез-құлық 
түрлері, виктимизация факторлары және 
балалар мен жасөспірімдердің виктимдік 
мінез-құлықтың қалыптасу механизмдері 
туралы түсінік беріледі. 
Виктимологиядағы қауіп тобына 
сипаттама беріледі, кәмелетке толмаған 
балалардың виктималық мінез-құлқының 
психологиялық және әлеуметтік-
педагогикалық алдын алу. Виктимдік 
психотерапия. 

В дисциплине дается представление об 
основных категориях виктимологии, ви-
дах виктимного поведения, факторах 
виктимизации и механизмах становления 
виктимного поведения детей и подрост-
ков. Дается характеристика групп риска в 
виктимологии, психологическая  и соци-
ально-педагогическая профилактика вик-
тимного поведения несовершенолетних. 
Психотератия виктимности. 

The discipline gives an idea of the main 
categories of victimology, types of victim 
behavior, factors of victimization and 
mechanisms of formation of victim behavior 
of children and adolescents. The 
characteristic of risk groups in victimology, 
psychological and socio-pedagogical 
prevention of victim behavior of minors is 
given. Psychotherapy of victimhood. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, аға 
оқытушы 
 

Усембаева Асия Хамитовна, магистр 
педагогики и психологии, старший пре-
подаватель 

Kairova Bekbayan Kusainovna, senior 
lecturer 
Usembayeva Asiya Khamitovna, master 
of pedagogy and psychology, senior 
lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕС БЕРУ 
НЕГІЗДЕРІ 

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

BASICS OF PSYCHOLOGICAL 
COUNSULTING 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, шығармашылық 
емтихан 

5 академических кредитов, творческий 
экзамен 

5 academic credits, creative exam 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 

Психология, психолог мамандығына 
кіріспе, дифференциалдық психология, 

Психология, введение в профессию 
психолога, дифференциальная 

Psychology, introduction to the profession 
of psychologist, differential psychology, 
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Prerequisite даму психологиясы, жеке тұлға 
психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе, психофизиология 
негіздері 

психология, психология развития, 
введение в психологию личности, 
введение в социальную психологию, 
основы психофизиологии 

developmental psychology, introduction to 
personality psychology, introduction to 
social psychology, fundamentals of 
psychophysiology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Ұйымдардағы психологтың жұмысы, 
гендерлік психология, тұлғаның 
психокоррекция, еңбек психологиясы, 
қазіргі заманғы психотехника, трансактілі 
талдау, нейролингвистикалық 
бағдарламалау 

Работа психолога в организациях, ген-
дерная психология, психокоррекция лич-
ности, психология труда, современные 
психотехники, трансактный анализ, ней-
ролингвистическое программирование 

Work of the psychologist in the organiza-
tions, gender psychology, psychocorrection 
of the personality, psychology of work, 
modern psychotechnics, the transactional 
analysis, neuro-linguistic programming 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Мақсаты: 
кәсіби студенттерді дайындау 
тәжірибесіндегі психологиялық кеңес 
беру 
Міндеттер: 
психологиялық кеңес беру түрлерінің 
мазмұны туралы түсінік қалыптастыру;  
психолог-консультанттың негізгі кәсіби 
дағдылары мен іскерліктерін үйрету: 
психологиялық кеңес беру ерекшелігін 
бөлу және нақты жағдайларға қатысты 
оның міндеттерін өз бетінше 
қалыптастыру; 
 психологиялық проблемалардың кең 
спектріне бағдарлау және клиентке 
психологиялық көмекке сұранысты 
қалыптастыруға көмектесу; 
 психологиялық кеңес берудің жеке 
бағыттары шеңберінде кейбір арнайы 
әдістер мен әдістемелерді үйрету. 

Цель: 
профессиональная подготовка студентов 
к практике психологического консульти-
рования 
Задачи: 
сформировать представления о содер-
жании видов психологического консуль-
тирования;  
обучить основным профессиональным 
навыкам и умениям психолога-
консультанта: выделить специфику пси-
хологического консультирования и само-
стоятельно формулировать его задачи 
применительно к конкретным ситуациям; 
 ориентироваться в широком спектре 
психологических проблем и помогать 
клиенту формулировать запрос на пси-
хологическую помощь; 
 обучить некоторым специфическим 
приемам и методикам в рамках отдель-
ных направлений психологического кон-
сультирования.  
 

Goal: 
professional training of students for the 
practice of psychological counseling 
Tasks: 
form ideas about the content of types of 
psychological counseling;  
to teach the basic professional skills and 
abilities of a psychologist-consultant: to 
highlight the specifics of psychological 
counseling and independently formulate its 
tasks in relation to specific situations; 
 navigate a wide range of psychological 
problems and help the client formulate a 
request for psychological help; 
 to teach some specific techniques and 
techniques within certain areas of 
psychological counseling. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 психологиялық-педагогикалық 
интеграция саласындағы білімді, 
проблемалық міндеттерді шешуде түрлі 
пәндік салалардан білімді интеграциялай 
білу дағдысы мен дағдыларын 
меңгерген, ынтымақтастыққа қабілетті. 
ОН 2 білім беру процесін 
оңтайландыруға ықпал ететін 
психологиялық технологияларды іске 

РО1  Владеет знаниями в области пси-
холого-педагогической интеграции, уме-
ниями и навыками интегрировать знания 
из различных предметных областей в 
решении проблемных задач, способен к 
сотрудничеству. 
РО2 Обладает способностью к реализа-
ции психологических технологий, способ-
ствующих оптимизации образовательно-

LO1 Has knowledge in the field of 
psychological and pedagogical integration, 
skills and abilities to integrate knowledge 
from various subject areas in solving 
problem problems, and is able to cooperate. 
LO2 Has the ability to implement 
psychological technologies that help 
optimize the educational process  
LO3 is Capable of consulting and using first 
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асыруға қабілетті  
ОН 3 Төтенше жағдайлар кезінде кеңес 
беру және алғашқы көмек тәсілдерін, 
қорғау әдістерін пайдалануға, 
дағдарыстық және экстремалды 
жағдайларда адамдарға психологиялық 
көмек көрсетуге қабілетті  
ОН 4 жас ерекшеліктерін, даму 
дағдарыстарын және қауіп факторларын, 
гендерлік, этникалық, кәсіби және басқа 
да әлеуметтік топтарға жататындығын 
ескере отырып, психодиагностикалық 
әдістемелерді қолдануға қабілетті  
ОН 5 өз көзқарасын дәлелдейді, 
қорытынды жасайды, өз қызметінің 
нәтижелерін көрсете алады  
ОН 6 мүмкіндіктері шектеулі адамдардың 
жұмыс істеуін арттыруға көмек көрсету, 
кәсіптік іріктеу, кәсіптік бағдар беру, 
кәсіби және білім беру қызметінің 
базалық рәсімдерін өткізуге қабілетті  
ОН 7 менеджмент саласындағы білімді 
меңгерген, ұйым персоналымен жұмыс 
жүргізуге қабілетті  
ОН 8 практика шеңберінде психологтың 
практикалық қызметінде тренинг өткізу 
білімін қолдана алады 

го процесса  
РО3 Способен к проведению консульти-
рования и использованию приемов пер-
вой помощи, методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций, оказывать пси-
хологическую помощь людям в кризис-
ных и экстремальных ситуациях  
РО4  Способен к применению психодиаг-
ностических методик с учѐтом возрас-
тных особенностей, кризисов развития и 
факторов риска, принадлежности к ген-
дерной, этнической, профессиональной и 
другим социальным группам  
РО5 Аргументирует свою точку зрения,  
формулирует выводы,  умеет 
представлять результаты своей 
деятельности  
РО6 Способен к проведению базовых 
процедур профотбора, профориентации, 
профессиональной и образовательной 
деятельности, оказания помощи в повы-
шении функционирования людей с огра-
ниченными возможностями  
РО7 Владеет знаниями в области ме-
неджмента, обладает способностью к 
проведению работ с персоналом органи-
зации  
РО8 Умеет использовать  знания прове-
дения тренинга  в практической деятель-
ности психолога в рамках практики 

aid techniques, methods of protection in 
emergency situations, and providing 
psychological assistance to people in crisis 
and extreme situations  
LO4 is Capable of applying 
psychodiagnostic techniques taking into 
account age characteristics, development 
crises and risk factors, belonging to gender, 
ethnic, professional and other social groups  
LO5 Argues its point of view, formulates 
conclusions, and is able to present the 
results of its activities  
LO6 is Capable of carrying out basic 
procedures for professional selection, 
career guidance, professional and 
educational activities, and helping to 
improve the functioning of people with 
disabilities  
LO7 Has knowledge in the field of 
management, has the ability to work with 
the organization's staff  
LO8 is Able to use the knowledge of the 
training in the practical activities of the 
psychologist in the framework of practice 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Психологиялық кеңес беру-заманауи 
психологияның қолданбалы саласы. 
Оның міндеті психикалық және 
соматикалық дені сау адамдарға 
психологиялық көмек көрсетудің 
теориялық негіздері мен қолданбалы 
бағдарламаларын жасау болып 
табылады. 

Психологическое консультирование – 
прикладная отрасль современной психо-
логии. Ее задачей является разработка 
теоретических основ и прикладных про-
грамм оказания психологической помощи 
психически и соматически здоровым лю-
дям в ситуациях, когда они сталкиваются 
со своими проблемами. 

Psychological counseling is an applied 
branch of modern psychology. Its task is to 
develop theoretical foundations and applied 
programs for providing psychological 
assistance to mentally and somatically 
healthy people in situations where they face 
their own problems. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 
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социальных наук, старший 
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Grigorova Yuliya Borisovna, master of 
social Sciences, senior lecturer 
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6 семестр / 6 семестр / 6 semester 

 
Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ҰЖЫМДАРДАҒЫ ПСИХОЛОГТЫҢ 
АТҚАРАТЫҢ ЖҰМЫСЫ 

РАБОТА ПСИХОЛОГА В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

WORK AS A PSYCHOLOGIST IN 
INSTITUTIONS 
 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, эксперименталды 
психология бойынша практикум, 
психодиагностика негіздері, тұлғаның 
өзін-өзі дамыту негіздері, түзету 
психологиясы, дифференциалды 
психология, әлеуметтік психологияға 
кіріспе, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе 

Психология, практикум по эксперимен-
тальной психологии, основы психодиаг-
ностики, основы саморазвития личности, 
коррекционная психология, дифферен-
циальная психология, введение в соци-
альную психологию, введение в психоло-
гию личности 

Psychology, experimental psychology 
workshop, basics of psychodiagnostics, 
basics of self-development of personality, 
correctional psychology, differential 
psychology, introduction to social 
psychology, introduction to personality 
psychology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Еңбек психологиясы, отбасы 
психологиясы, этнопсихология, заң 
психологиясы, трансактілі талдау, 
нейролингвистикалық бағдарламалау 

Психология труда, психология семьи, 
этнопсихология, юридическая психоло-
гия, трансактный анализ, нейролингви-
стическое программирование 

Work psychology, family psychology, eth-
nopsychology, legal psychology, transac-
tional analysis, neuro-linguistic program-
ming 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Психолог-студенттердің әлеуметтік-
психологиялық диагностика, кеңес беру, 
әртүрлі әлеуметтік саладағы (денсаулық 
сақтау, білім беру, спорт, отбасы) жеке 
және топтық психокоррекция саласында 
кәсіби білімдерді, іскерлікті және 
дағдыларды меңгеруі мүмкіндігі шектеулі 
адамдарға, девиантты жасөспірімдерге 
және т. б. көмек көрсету. 

Овладение студентами-психологами 
профессиональными знаниями, 
умениями и навыками в области 
социально-психологической диагностики, 
консультирования, индивидуальной и 
групповой психокоррекции в различной 
социальной сфере (здравоохранения, 
образования, спорта, семьи) помощь  
людям с ограниченными возможностями, 
девиантным подросткам   и др.).  

Mastering professional knowledge, skills in 
the field of socio-psychological diagnosis, 
counseling, individual and group 
psychocorrection in various social spheres 
(health, education, sports, family) (people 
with disabilities, deviant adolescents, etc.). 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту 
және жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 

ОН 2 практикалық қызметте 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
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сараланған және жеке тәсілдерді іске 
асыруда жеке тұлға ішіндегі даму 
заңдылықтары туралы білімді практикада 
қолдана алады; 

ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  

ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  

ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  

ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  

тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 

ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  

ОН 8 әрбір клиенттің жеке 
қабілеттерін ескере отырып, психикалық 
дамуының жеке траекториясын 
анықтайды, оның өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-

мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 
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қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Девиантты жасөспірімдермен қарым-
қатынас ерекшеліктері, ата-ана-балалар 
қатынастары, Денсаулық сақтау, білім 
беру саласындағы мәселелер, 
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың 
өзара қарым-қатынасының ерекше 
ерекшеліктері.  Психодиагностикада, 
психокеңесуде, психопрофилактикада, 
әлеуметтік қызметтердің түзету-дамыту 
жұмысында зерттеу әдістері мен 
әдістемелері.   Курсты оқу барысында 
алынған білім, іскерліктер мен дағдылар 
студент-психологтардың өндірістік, 
педагогикалық және диплом алды 
тәжірибелерінде табысты қолданылуы 
мүмкін. 

Особенности общения с девиантными 
подростками, родительско-детские  
отношения, проблемы в  сфере 
здравоохранения, образования, 
специфические особенности 
взаимоотношений   людей, с  
ограниченными возможностями.  Методы 
и методики исследования в 
психодиагностике, 
психоконсультировании, 
психопрофилактике, в коррекционно-
развивающей работе  социальных служб.   
Знания, умения и навыки, полученные в 
ходе изучения курса могут успешно 
применяться в производственной, 
педагогической и преддипломной 
практиках  студентов-психологов. 

Features of communication with deviant 
adolescents, parent-child relationships, 
problems in the field of health, education, 
specific features of the relationship of 
people with disabilities.  Methods and 
techniques of research in 
psychodiagnostics, psychoconsultative, the 
psycho-prophylaxis in correctional-
developing work of social services.   
Knowledge, skills and abilities obtained 
during the course of the course can be 
successfully applied in industrial, 
pedagogical and pre-graduate practices of 
psychology students. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Демисенова Шнар Сапаровна, канди-
дат педагогических наук, ассоциирован-
ный профессор 

Toyymbetova Dinara Serikbaevna, mas-
ter of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Demisenova Shnar Saparovna, candidate 
of pedagogical Sciences, associate Profes-
sor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РSYCHOLOGY OF MANAGEMENT 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, таным психологиясы, 
дифференциалдық психология, жеке 
тұлға психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе, медиапсихология, 
эксперименталды психология, 
психодиагностика негіздері. 

Психология, психология познания, 
дифференциальная психология, 
введение в психологию личности, 
введение в социальную психологию, 
медиапсихология, экспериментальная 
психология, основы психодиагностики. 

Psychology, psychology of cognition, 
differential psychology, introduction to 
personality psychology, introduction to 
social psychology, media psychology, 
experimental psychology, basics of 
psychodiagnostics. 
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Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Мамандықтар психологиясы, отбасылық 
қарым-қатынастың психотерапия, кросс-
мәдени психология, позитивті қысқа 
мерзімді экспресс-терапия, арт-терапия 

Психология профессий, психотерапия 
семейных отношений, корсскультурная 
психология, позитивная краткосрочная 
экспресс-терапия, арт-терапия 

Psychology of professions, psychotherapy 
of family relations, transcultural psychology, 
positive short-term Express therapy, art 
therapy 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Пәннің мақсаты басқару қызметінің 
феномендерінің ерекшеліктері мен негізгі 
психологиялық заңдылықтарын, 
ұйымдастыру және басқару туралы 
студенттердің білімін нақтылау, басқару 
қызметін талдау дағдыларын 
қалыптастыру. 
міндеттер: 
- басқару психологиясының даму 
заңдылықтары туралы студенттердің 
білімін жүйелеу; басқару қызметінің 
функционалдық құрылымымен және 
басқарудың психологиялық әдістерімен 
танысу; 
- конструктивті қарым-қатынас 
дағдылары мен біліктерін, кәсіби басқару 
қызметінің мәдениетін дамыту. басқару 
жағдайларын психологиялық талдау 
және оларды болашақ кәсіби қызметте 
қолдану. 

Цель дисциплины состоит в изучении 
специфики и основных психологических 
закономерностей феноменов управлен-
ческой деятельности, конкретизации зна-
ний студентов об организации и управ-
лении, формирование навыков анализа 
управленческой деятельности. 
Задачи: 
- систематизация знаний студентов о 
закономерностях развития психологии 
управления; знакомство с 
функциональной структурой 
управленческой деятельности и 
психологическими методами управления; 
-  развитие умений и навыков конструк-
тивного общения, культуры профессио-
нальной управленческой деятельности. 
Психологического анализа управленче-
ских ситуаций и их применение в буду-
щей профессиональной деятельности. 

the purpose of the discipline is to study the 
specifics and basic psychological laws of 
the phenomena of management activities, 
concretization of students ' knowledge 
about the organization and management, 
the formation of skills of analysis of 
management activities. 
tasks: 
- systematization of students ' knowledge 
about the regularities of management 
psychology development; acquaintance with 
the functional structure of management 
activities and psychological management 
methods; 
- development of skills and abilities of 
constructive communication, culture of 
professional management activity. 
psychological analysis of managerial 
situations and their application in future 
professional activity. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту 
және жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 

ОН 2 практикалық қызметте 
сараланған және жеке тәсілдерді іске 
асыруда жеке тұлға ішіндегі даму 
заңдылықтары туралы білімді практикада 
қолдана алады; 

ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
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ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  

ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  

ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  

тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 

ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  

ОН 8 әрбір клиенттің жеке 
қабілеттерін ескере отырып, психикалық 
дамуының жеке траекториясын 
анықтайды, оның өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Басқару қызметінің функционалдық 
құрылымы және басқарудың 
психологиялық әдістері. Басшылық пен 
көшбасшылық феномендерінің мәні, 
олардың стильдерінің сипаттамалары. 
Конструктивті қарым-қатынас дағдылары. 
Кәсіби басқару қызметінің мәдениеті. 
Басқарушылық жағдайларды 
психологиялық талдау дағдысы. Ақпарат 
ағынын ұйымдастыру. Менеджмент 

Функциональная структура 
управленческой деятельности и 
психологические методы управления. 
Сущность феноменов руководства и 
лидерства, характеристики их стилей. 
Навыки конструктивного общения. 
Культура профессиональной 
управленческой деятельности. Навыки 
психологического анализа 
управленческих ситуаций. Организация 

Functional structure of management activity 
and psychological methods of management. 
The essence of the phenomena of 
leadership and leadership, characteristics of 
their styles. The skills of constructive 
communication. Culture of professional 
management. Skills of psychological 
analysis of managerial situations. 
Organization of information flows. 
Diagnostic and analytical procedures in 
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психологиясындағы диагностикалық-
аналитикалық процедуралар. Кадрлық 
менеджмент. Басқару командасын 
құрудың жалпы принциптері. Жарнама 
психологиясы. 

потоков информации. Диагностико-
аналитические процедуры в психологии 
менеджмента. Кадровый менеджмент. 
Общие принципы создания 
управленческой команды. Психология 
рекламы. 

management psychology. Personnel 
management. General principles of creating 
a management team. Psychology of 
advertising. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Ташетов Аманжол Аскарович, PhD док-
торы, қауымдастырылған профессор 

Смаглий Татьяна Ивановна, кандидат 
педагогических наук, профессор 

Tashetov Amanzhol Askarovich, PhD, 
associate Professor 
Smagliy Tat’yana Ivanovna, candidate of 
pedagogical Sciences, Professor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ГЕНДЕРЛІК ПСИХОЛОГИЯ ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ GENDER PSYCHOLOGY            

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе, 
дифференциалдық психология, 
Психологиялық кеңес беру негіздері, 
эксперименталды психология бойынша 
практикум 

Психология, введение в психологию 
личности, введение в социальную 
психологию, дифференциальная 
психология, основы психологического 
консультирования, практикум по 
экспериментальной психологии 

Psychology, introduction to personality 
psychology, introduction to social 
psychology, differential psychology, 
fundamentals of psychological counseling, 
experimental psychology workshop 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Еңбек психологиясы, отбасы 
психологиясы, этнопсихология, заң 
психологиясы, трансактілі талдау, 
нейролингвистикалық бағдарламалау 

Психология труда, психология семьи, 
этнопсихология, юридическая психоло-
гия, трансактный анализ, нейролингви-
стическое программирование 

Work psychology, family psychology, eth-
nopsychology, legal psychology, transac-
tional analysis, neuro-linguistic program-
ming 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

практикалық қызмет барысында 
гендерлік тәсілдің негізгі ережелерін одан 
әрі жүзеге асыру мақсатында 
педагогикалық ЖОО студенттерінің 
гендерлік құзыреттілігін қалыптастыру. 

формирование гендерной 
компетентности студентов 
педагогического вуза с целью 
дальнейшей реализации основных 
положений гендерного подхода в ходе 
практической деятельности. 

formation of gender competence of students 
of pedagogical higher education institution 
for the purpose of further implementation of 
the basic provisions of the gender approach 
in the course of practical activity. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында гендерлік ерекшеліктерді 
ескере отырып, тұлғалық дамудың 

РО1 Осознает значимость личностного 
развития с учетом гендерных особенно-
стей в условиях обновления содержания 
образования и глобальных социальных 

LO1 is Aware of the importance of gender 
sensitive personal development in the 
context of educational renewal and global 
social change; 
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маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді іске асыруда жеке 
тұлға ішіндегі даму заңдылықтары 
туралы білімді практикада қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
гендерлік қатыстылығына байланысты 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың объективтілігі мен үздіксіздігі 
принциптерін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және 
консультациялық жұмысты жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 жасына, гендерлік қатыстылығына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарамастан 
клиенттердің түрлі категорияларымен 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 

изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами в зависимости от их 
гендерной принадлежности;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов объективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста, гендерной при-
надлежности и индивидуальных особен-
ностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 

LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in 
practice in the implementation of 
differentiated and individual approaches in 
practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of personal development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in 
interaction with clients depending on their 
gender identity;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
objectivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients with regard to their 
age, gender and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 
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жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Пәнде гендерлік сәйкестендіру және 
стереотиптеу құбылысы, ерлер мен 
әйелдермен психологиялық жұмыстың 
бағыттары туралы түсінік беріледі. 
Жыныстық дифференциация, жыныстық 
диморфизм, феминизм, маскулинность 
сияқты ұғымдарды ашады. Ерлер мен 
әйелдер тұлғасының интеллектуалдық, 
сөйлеу, эмоциялық сипаттамаларын, 
гендерлік қатынастарды қарастырады. 

В дисциплине дается представление о 
явлении гендерной идентификации и 
стереотипизации, направлениях психоло-
гической работы с мужчинами и женщи-
нами. Раскрывает такие понятия как: по-
ловая дифференциация, половой ди-
морфизм, феминизм, маскулинность. 
Рассматривает интеллектуальные, рече-
вые, эмоциональные характеристики 
личности мужчин и женщин, гендерные 
отношения.  

The discipline gives an idea of the 
phenomenon of gender identification and 
stereotyping, directions of psychological 
work with men and women. Reveals such 
concepts as: sexual differentiation, sexual 
dimorphism, feminism, masculinity. 
Considers intellectual, speech, emotional 
characteristics of the personality of men and 
women, gender relations. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Калиниченко Оксана Викторовна, ма-
гистр психологии, старший преподава-
тель 

Ahmetbekova Zaure Dalihatovna, master 
of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Kalinichenko Oksana Viktorovna, master 
of psychology, senior lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ЖЫНЫСТЫҚ ПСИХОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЯ ПОЛА SEX PSYCHOLOGY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе, 
дифференциалдық психология, 
психологиялық кеңес беру негіздері, 
эксперименталды психология 

Психология, введение в психологию 
личности, введение в социальную 
психологию, дифференциальная 
психология, основы психологического 
консультирования, экспериментальная 
психология 

Psychology, introduction to personality 
psychology, introduction to social 
psychology, differential psychology, 
fundamentals of psychological counseling, 
experimental psychology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Мамандықтар психологиясы, отбасылық 
қарым-қатынастың психотерапия, 
кроссмәдени психология, девиантты 

Психология профессий, психотерапия 
семейных отношений, кросскультурная 
психология, психология девиантного по-

Psychology of professions, psychotherapy 
of family relations, cross-cultural 
psychology, psychology of deviant behavior, 
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мінез-құлық психологиясы, позитивті 
қысқа мерзімді экспресс-терапия, арт-
терапия, оқытудың практикалық-
бағытталған технологиялары 

ведения, позитивная краткосрочная экс-
пресс-терапия, арт-терапия, практико-
ориентированые технологии обучения 

positive short-term Express therapy, art 
therapy, practice-oriented training 
technologies 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

практикалық қызмет барысында 
гендерлік тәсілдің негізгі ережелерін одан 
әрі жүзеге асыру мақсатында 
педагогикалық ЖОО студенттерінің 
гендерлік құзыреттілігін қалыптастыру. 

формирование гендерной 
компетентности студентов 
педагогического вуза с целью 
дальнейшей реализации основных 
положений гендерного подхода в ходе 
практической деятельности.  

formation of gender competence of students 
of pedagogical higher education institution 
for the purpose of further implementation of 
the basic provisions of the gender approach 
in the course of practical activity. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында гендерлік ерекшеліктерді 
ескере отырып, тұлғалық дамудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді іске асыруда жеке 
тұлға ішіндегі даму заңдылықтары 
туралы білімді практикада қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
гендерлік қатыстылығына байланысты 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың объективтілігі мен үздіксіздігі 
принциптерін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және 
консультациялық жұмысты жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 

РО1 Осознает значимость личностного 
развития с учетом гендерных особенно-
стей в условиях обновления содержания 
образования и глобальных социальных 
изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами в зависимости от их 
гендерной принадлежности;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов объективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  

LO1 is Aware of the importance of gender 
sensitive personal development in the 
context of educational renewal and global 
social change; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in 
practice in the implementation of 
differentiated and individual approaches in 
practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of personal development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in 
interaction with clients depending on their 
gender identity;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
objectivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
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әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 жасына, гендерлік қатыстылығына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарамастан 
клиенттердің түрлі категорияларымен 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста, гендерной при-
надлежности и индивидуальных особен-
ностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients with regard to their 
age, gender and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Әр түрлі жыныстағы адамдар 
арасындағы психологиялық 
айырмашылықтар, әлеуметтік 
полоролдық дифференциация және 
стратификация, маскулиндік және 
феминикалықтың мәдени стереотиптері, 
ер балалар мен қыздардың, ерлер мен 
әйелдердің әлеуметтенуінің 
ерекшеліктері, белгілі бір жынысты өкілі 
ретінде Тұлғаны психологиялық 
сәйкестендіру, жыныстық мінез-құлықтың 
ерекшеліктері қарастырылады. 

Рассматриваются психологические раз-
личия между людьми разного пола, со-
циальная полоролевая дифференциация 
и стратификация, культурные стереоти-
пы маскулинности и фемининности, осо-
бенности социализации мальчиков и де-
вочек, мужчин и женщин, психологиче-
ская идентификация личности как пред-
ставителя определенного пола, особен-
ности сексуального поведения. 

Psychological differences between people 
of different sexes, social gender-role 
differentiation and stratification, cultural 
stereotypes of masculinity and femininity, 
peculiarities of socialization of boys and 
girls, men and women, psychological 
identification of a person as a 
representative of a certain sex, peculiarities 
of sexual behavior are considered. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Калиниченко Оксана Викторовна, ма-
гистр психологии, старший преподава-
тель 

Ahmetbekova Zaure Dalihatovna, master 
of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Kalinichenko Oksana Viktorovna, master 
of psychology, senior lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ТҰЛҒА ПСИХОКОРРЕКЦИЯСЫ ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
PSYCHOCORRECTION OF 
PERSONALITY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 
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Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе, 
дифференциалдық психология, түзету 
психологиясы, когнитивті психология, 
психофизиология негіздері, 
психодиагностика негіздері 

Психология, введение в психологию 
личности, введение в социальную 
психологию, дифференциальная 
психология, коррекционная психология, 
когнитивная психология, основы 
психофизиологии, основы 
психодиагностики 

Psychology, introduction to personality 
psychology, introduction to social 
psychology, differential psychology, 
correctional psychology, cognitive 
psychology, basics of psychophysiology, 
basics of psychodiagnostics 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Еңбек психологиясы, отбасы 
психологиясы, этнопсихология, заң 
психологиясы, трансактілі талдау, 
нейролингвистикалық бағдарламалау 

Психология труда, психология семьи, 
этнопсихология, юридическая психоло-
гия, трансактный анализ, нейролингви-
стическое программирование 

Work psychology, family psychology, eth-
nopsychology, legal psychology, transac-
tional analysis, neuro-linguistic program-
ming 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Жеке тұлғаны зерттеу және түзету 
мәселелері бойынша студенттердің білім 
деңгейін және арнайы құзыреттілікті 
арттыру. 

Повышение образовательного уровня 
студентов и специальных компетенций 
по проблемам  изучения и коррекции 
личности. 

Improving the educational level of students 
and special competencies in the study and 
correction of personality. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында жеке даму нормаларының 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді жүзеге асыруда 
практикада қалыпты тұлғалық даму 
заңдылықтары туралы білімді қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаның аномальды 
дамуының табиғи және әлеуметтік 
факторлары, клиенттермен жеке-
бағдарланған өзара іс-қимыл 
принциптері, әдістері, нысандары мен 
құралдары туралы білімді, кәсіби диалог 
дағдыларын, клиенттермен өзара іс-
қимылда дамыған коммуникативтік 
дағдыларды пайдалана білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 

РО1 Осознает значимость нормы лично-
стного развития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях нормального личностного 
развития на практике при реализации 
дифференцированного и индивидуально-
го подходов в практической деятельно-
сти; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах аномального раз-
вития личности, принципах, методах, 
формах и средствах личностно-
ориентированного взаимодействия с 
клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 

LO1 is Aware of the importance of the norm 
of personal development in the conditions of 
updating the content of education and 
global social changes; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of normal personal development in 
practice in the implementation of 
differentiated and individual approaches in 
practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of abnormal development of 
personality, principles, methods, forms and 
means of personal-oriented interaction with 
clients, skills of professional dialogue, ability 
to use developed communication skills in 
interaction with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
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дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың объективті, гетерохрондық 
және үздіксіздігін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және кеңес беру 
жұмысын жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен қалыпты және 
патологиямен олардың жасы мен тіршілік 
әрекетінің жеке ерекшеліктерін ескере 
отырып психодиагностикалық, түзету 
және кеңес беру жұмыстарын жүргізе 
алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности, гетерохронно-
сти и непрерывности развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов в норме и патологии с учетом их воз-
раста и индивидуальных особенностей 
жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
subjectivity, heterochronicity and continuity 
of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients in the norm and 
pathology, taking into account their age and 
individual characteristics of life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Психокоррекциялық жұмыстың негізгі 
принциптері, түрлері, формалары, 
бағыттары. Психокоррекциялық жұмыс 
схемасының ерекшеліктері, 
психокоррекциялық бағдарламаны құру 
және әзірлеу ерекшеліктері, 
психокоррекциялық процесс ерекшелігі. 
Психокоррекциялық жұмыстың негізгі 
түрлері (ойын терапиясы, сказкотерапия, 
арттерапия, мінез-құлық терапиясы, 
тұлғалық өсу топтары. Әртүрлі жас 
топтарымен психокоррекциялық жұмыс. 

Основные принципы, виды, формы, на-
правления психокоррекционной работы. 
Особенности схемы психокоррекционной 
работы, особенности составления и раз-
работки психоккорекционной программы, 
специфика психокоррекционного процес-
са. Основные формы 
психокоррекционной работы 
(игротерапия, сказкотерапия, арттерапия,  
поведенческая терапия, группы 
личностного роста. Психокоррекционная 
работа с различными возрастными груп-
пами. 

Basic principles, types, forms, directions of 
psychocorrective work. Features of the 
scheme of psychocorrection work, features 
of drawing up and development of the 
psychocorrection program, specificity of 
psychocorrection process. The main forms 
of psychocorrective work (game therapy, 
fairy tale therapy, art therapy, behavioral 
therapy, personal growth groups. 
Psychocorrective work with different age 
groups. 
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Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 
оқытушы 

Григорова Юлия Борисовна, магистр 
социальных наук, старший 
преподаватель 

Bisembaeva Asem Kumarovna, senior 
lecturer 
Grigorova Yuliya Borisovna, master of 
social Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ПРЕВЕНТИВТІК ПСИХОЛОГИЯ ПРЕВЕНТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ РREVENTIVE РSYCHOLOGY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Жалпы психология, жеке тұлға 
психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе, дифференциалдық 
психология, тәуелділік 
психофизиологиясы, таным 
психологиясы, арнайы психология, 
виктимология негіздері 

Общая психология, введение в 
психологию личности, введение в 
социальную психологию, 
дифференциальная психология, 
психофизиология зависимостей, 
психология познания, специальная 
психология, основы виктимологии 

General psychology, introduction to 
personality psychology, introduction to 
social psychology, differential psychology, 
psychophysiology of addictions, psychology 
of cognition, special psychology, basics of 
victimology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Мамандықтар психологиясы, отбасылық 
қарым-қатынастың психотерапия, 
кроссмәдени психология, девиантты 
мінез-құлық психологиясы, позитивті 
қысқа мерзімді экспресс-терапия, арт-
терапия 

Психология профессий, психотерапия 
семейных отношений, кросскультурная 
психология, психология девиантного 
поведения, позитивная краткосрочная 
экспресс-терапия, арт-терапия 

Psychology of professions, psychotherapy 
of family relations, cross-cultural 
psychology, psychology of deviant behavior, 
positive short-term Express therapy, art 
therapy 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Студенттерді тұлғаның ауытқитын мінез-
құлқының Генезис ерекшеліктерімен, 
сондай-ақ ауытқитын мінез-құлқындағы 
субъектілерді психологиялық-
педагогикалық қолдау, түзету, оңалту 
тәсілдері мен әдістерімен таныстыру. 

Ознакомить студентов с особенностями 
генезиса отклоняющегося поведения 
личности, а также приемами и методами 
психолого-педагогической поддержки, 
коррекции, реабилитации субъектов с 
отклоняющимся поведением. 

To acquaint students with features of 
Genesis of deviant behavior of the 
personality, and also receptions and 
methods of psychological and pedagogical 
support, correction, rehabilitation of subjects 
with deviant behavior. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында жеке даму нормаларының 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді жүзеге асыруда 
практикада қалыпты тұлғалық даму 

РО1 Осознает значимость нормы лично-
стного развития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях нормального личностного 
развития на практике при реализации 

LO1 is Aware of the importance of the norm 
of personal development in the conditions of 
updating the content of education and 
global social changes; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of normal personal development in 
practice in the implementation of 
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заңдылықтары туралы білімді қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаның аномальды 
дамуының табиғи және әлеуметтік 
факторлары, клиенттермен жеке-
бағдарланған өзара іс-қимыл 
принциптері, әдістері, нысандары мен 
құралдары туралы білімді, кәсіби диалог 
дағдыларын, клиенттермен өзара іс-
қимылда дамыған коммуникативтік 
дағдыларды пайдалана білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың объективті, гетерохрондық 
және үздіксіздігін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және кеңес беру 
жұмысын жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен қалыпты және 
патологиямен олардың жасы мен тіршілік 
әрекетінің жеке ерекшеліктерін ескере 
отырып психодиагностикалық, түзету 
және кеңес беру жұмыстарын жүргізе 
алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 

дифференцированного и индивидуально-
го подходов в практической деятельно-
сти; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах аномального раз-
вития личности, принципах, методах, 
формах и средствах личностно-
ориентированного взаимодействия с 
клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности, гетерохронно-
сти и непрерывности развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов в норме и патологии с учетом их воз-
раста и индивидуальных особенностей 
жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-

differentiated and individual approaches in 
practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of abnormal development of 
personality, principles, methods, forms and 
means of personal-oriented interaction with 
clients, skills of professional dialogue, ability 
to use developed communication skills in 
interaction with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
subjectivity, heterochronicity and continuity 
of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients in the norm and 
pathology, taking into account their age and 
individual characteristics of life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 
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дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

тивного взаимодействия с окружающими. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Қылмыстың алдын алу саласындағы 
психологиялық фактілер, тетіктер, 
заңдылықтар, тиімді стратегиялардың 
теориялық және қолданбалы негіздері, 
құқықтық, ұйымдастырушылық және 
тәрбиелік шаралар. Қылмыстық тәуекел 
тобына жататын адамдармен алдын алу 
жұмыстарына, қылмыстың белгілі бір 
түрлерін қысқарту бойынша алдын алу 
шараларының жүйесін құруға 
психологиялық тәсілдер. 
Профилактикалық қызметтің негізгі 
түрлері. 

Психологические факты, механизмы, за-
кономерности в сфере предупреждения 
преступности, теоретических и приклад-
ных основах эффективных стратегий, 
правовых, организационных и воспита-
тельных мерах предупреждения пре-
ступности. Психологические подходы к 
профилактической работе с лицами, от-
носящихся к группе криминального риска, 
построению системы предупредительных 
мер по сокращению определенных видов 
преступления. Основные виды профи-
лактической деятельности. 

Psychological facts, mechanisms, 
regularities in the field of crime prevention, 
theoretical and applied foundations of 
effective strategies, legal, organizational 
and educational measures of crime 
prevention. Psychological approaches to 
preventive work with persons belonging to 
the group of criminal risk, the construction 
of a system of preventive measures to 
reduce certain types of crime. The main 
types of preventive activities. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, аға 
оқытушы 
 

Усембаева Асия Хамитовна, магистр 
педагогики и психологии, старший пре-
подаватель 

Kairova Bekbayan Kusainovna, senior 
lecturer 
Usembayeva Asiya Khamitovna, master 
of pedagogy and psychology, senior 
lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ЗАМАНАУИ ПСИХОТЕХНИКАЛАР СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОТЕХНИКИ 
MODERN PSYCHOTECHNICS 
 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

3 академиялық кредит, емтихан (КТ) 3 академических кредитов, экзамен (КТ) 3 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе, 
дифференциалдық психология, түзету 
психологиясы, когнитивті психология, 
психофизиология негіздері, 
психодиагностика негіздері 

Психология, введение в психологию 
личности, введение в социальную 
психологию, дифференциальная 
психология, коррекционная психология, 
когнитивная психология, основы 
психофизиологии, основы 
психодиагностики 

Psychology, introduction to personality 
psychology, introduction to social 
psychology, differential psychology, 
correctional psychology, cognitive 
psychology, basics of psychophysiology, 
basics of psychodiagnostics 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Еңбек психологиясы, отбасы 
психологиясы, этнопсихология, заң 
психологиясы, трансактілі талдау, 

Психология труда, психология семьи, 
этнопсихология, юридическая психоло-
гия, трансактный анализ, нейролингви-

Work psychology, family psychology, eth-
nopsychology, legal psychology, transac-
tional analysis, neuro-linguistic program-
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нейролингвистикалық бағдарламалау стическое программирование ming 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Студенттердің жеке тұлға, топ, құрылым 
және т. б. дамуының психологиялық 
заңдылықтары туралы білімін 
қалыптастыру. 
Түрлі санаттағы клиенттермен 
психологтың түзету, кеңес беру және 
психотерапиялық қызметі барысында 
психотехнологияларды және нақты 
психотехниканы қолдану мүмкіндіктерін 
көрсету. 

Сформировать у студентов знания о пси-
хологических закономерностях развития 
личности, группы, структуры и т.п. 
Показать возможности использования 
психотехнологий и конкретных психотех-
ник в процессе коррекционной, консуль-
тативной и психотерапевтической дея-
тельности психолога с клиентами разных 
категорий. 
 

To form students ' knowledge about 
psychological patterns of development of 
personality, group, structure, etc. 
To show the possibilities of using 
psychotechnologies and specific 
psychotechnics in the process of 
correctional, counseling and 
psychotherapeutic activity of a psychologist 
with clients of different categories. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту 
және жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 

ОН 2 практикалық қызметте 
сараланған және жеке тәсілдерді іске 
асыруда жеке тұлға ішіндегі даму 
заңдылықтары туралы білімді практикада 
қолдана алады; 

ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  

ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  

ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  

ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
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тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 

ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  

ОН 8 әрбір клиенттің жеке 
қабілеттерін ескере отырып, психикалық 
дамуының жеке траекториясын 
анықтайды, оның өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Практикалық психотехниканың даму 
тарихы туралы түсінік беріледі. Қазіргі 
заманғы психотехниканың жіктелуі, 
психологиялық араласудың 
ерекшеліктері, эмоциялық жағдайлардың 
психофизиологиялық ерекшеліктері, 
психологиялық кеңес беру процесінде 
қолданылатын негізгі психотехниктер, 
бағыт теориясы мен әдіснамасы 
ұсынылған. 

Дается представление об истории разви-
тия практических психотехник. Представ-
лена классификация современных пси-
хотехник, особенности психологического 
вмешательства, психофизиологические 
особенности эмоциональных состояний, 
основные психотехники, используемые в 
процессе психологического консультиро-
вания,  методология и основные теории 
направления. 

An idea of the history of the development of 
practical psychotechnics is given. The 
classification of modern psychic techniques, 
especially psychological intervention, 
physiological characteristics of emotional 
States, the main psycho, used in process of 
counseling, methodology and basic theory 
of direction. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 
оқытушы 

Григорова Юлия Борисовна, магистр 
социальных наук, старший 
преподаватель 

Bisembaeva Asem Kumarovna, senior 
lecturer 
Grigorova Yuliya Borisovna, master of 
social Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ПРАКТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ РRACTICAL PSYCHOLOGY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 

3 академиялық кредит, емтихан (КТ) 3 академических кредитов, экзамен (КТ) 3 academic credits, exam (СТ) 
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of academic loans, form of 
control 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе, 
дифференциалдық психология, 
психологиялық кеңес беру негіздері, 
эксперименталды психология 

Психология, введение в психологию 
личности, введение в социальную 
психологию, дифференциальная 
психология, основы психологического 
консультирования, экспериментальная 
психология 

Psychology, introduction to personality 
psychology, introduction to social 
psychology, differential psychology, 
fundamentals of psychological counseling, 
experimental psychology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Мамандықтар психологиясы, отбасылық 
қарым-қатынастың психотерапия, 
кроссмәдени психология, девиантты 
мінез-құлық психологиясы, позитивті 
қысқа мерзімді экспресс-терапия, арт-
терапия, оқытудың практикалық-
бағытталған технологиялары 

Психология профессий, психотерапия 
семейных отношений, кросскультурная 
психология, психология девиантного по-
ведения, позитивная краткосрочная экс-
пресс-терапия, арт-терапия, практико-
ориентированые технологии обучения 

Psychology of professions, psychotherapy 
of family relations, cross-cultural 
psychology, psychology of deviant behavior, 
positive short-term Express therapy, art 
therapy, practice-oriented training 
technologies 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Психологтың практикалық жұмысының 
негізгі түрлері туралы білімін, білігі мен 
дағдыларын қамтитын стеденттерде 
кәсіби және арнайы құзыреттілікті 
қалыптастыру; студенттерді практикалық 
психодиагностикалық және түзету 
жұмысының негіздері мен принциптерін 
үйрету; студенттерде психологиялық 
зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу 
дағдыларын қалыптастыру. 

Формирование профессиональных  и 
специальных компетенций у стедентов 
включающих в себя знания, умения и 
навыки об основных формах 
практической работы психолога; 
обучение студентов основам и 
принципам практической 
психодиагностической и коррекционной 
работы; формирование у студентов 
навыков организации и проведения 
психологического исследования. 

Formation of professional and special 
competences of students including 
knowledge, skills and abilities about the 
main forms of practical work of the 
psychologist; teaching students the basics 
and principles of practical psychodiagnostic 
and correctional work; formation of students 
' skills of organization and conduct of 
psychological research. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді іске асыруда жеке 
тұлға ішіндегі даму заңдылықтары 
туралы білімді практикада қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
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коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Практикалық психология әдістері: жеке 
және топтық. Жеке әдістер: психоанализ, 
аутотрениг, логотерапия. Топтық әдістер: 
аутотренинг, гештальтгруппалар, 
кездесулер топтары, дене терапиясының 
топтары, өнермен терапия топтары, 
логотерапия, психоанализ, психодрама, 
психологиялық кеңес беру, 

Методы практической психологии: инди-
видуальные и групповые. Индивидуаль-
ные методы: психоанализ, аутотрениг, 
логотерапия. Групповые методы: ауто-
тренинг, гештальтгруппы, группы встреч, 
группы телесной терапии, группы тера-
пии искусством, логотерапия, психоана-
лиз, психодрама, психологическое кон-

Methods of practical psychology: individual 
and group. Individual methods: 
psychoanalysis, auto-training, Logotherapy. 
Group methods: self-training, Gestalt 
groups, meeting groups, body therapy 
groups, art therapy groups, Logotherapy, 
psychoanalysis, psychodrama, 
psychological counseling, psychological 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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психологиялық түзету, психологиялық 
тестілеу, Т-топтары. 

сультирование, психологическая коррек-
ция, психологическое тестирование, Т-
группы. 

correction, psychological testing, T-groups. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 
оқытушы 

Григорова Юлия Борисовна, магистр 
социальных наук, старший 
преподаватель 

Bisembaeva Asem Kumarovna, senior 
lecturer 
Grigorova Yuliya Borisovna, master of 
social Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
CONFLICTOLOGY 
 
 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

4 академиялық кредит, емтихан (КТ) 4 академических кредитов, экзамен (КТ) 4 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе, 
дифференциалдық психология, түзету 
психологиясы, когнитивті психология, 
психофизиология негіздері, 
Психодиагностика негіздері, психикалық 
денсаулық және суицидтің алдын алу 

Психология, введение в психологию 
личности, введение в социальную 
психологию, дифференциальная 
психология, коррекционная психология, 
когнитивная психология, основы 
психофизиологии, основы 
психодиагностики, психическое здоровье 
и профилактика суицида 

Psychology, introduction to personality 
psychology, introduction to social 
psychology, differential psychology, 
correctional psychology, cognitive 
psychology, basics of psychophysiology, 
basics of psychodiagnostics, mental health 
and suicide prevention 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Еңбек психологиясы, отбасы 
психологиясы, этнопсихология, заң 
психологиясы, трансактілі талдау, 
нейролингвистикалық бағдарламалау 

Психология труда, психология семьи, 
этнопсихология, юридическая 
психология, трансактный анализ, 
нейролингвистическое 
программирование 

Work psychology, family psychology, 
ethnopsychology, legal psychology, 
transactional analysis, neuro-linguistic 
programming 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Студенттердің жанжалдардың алдын алу 
және басқару бойынша жүйелі білімді 
меңгеруде білімдерімен, іскерліктерімен 
және дағдыларымен сипатталатын кәсіби 
және арнайы құзыреттіліктерін 
қалыптастыру, жанжалдарды 
диагностикалаудың негізгі іскерліктерін 
меңгеру, оларды болжау, жағымсыз 
салдарларды азайту бойынша 
жұмыстарды жобалау, оларды түзету. 

Формирование  профессиональных и 
специальных компетенций  
характеризующихся знаниями, умениями 
и навыками у студентов  в усвоении  
системных знаний по предупреждению и  
управлению конфликтами, овладение 
основными умениями  диагностики 
конфликтов, их прогнозирования, 
проектирования работы по минимизации 
негативных последствий, их коррекции. 

Formation of professional and special 
competencies characterized by knowledge, 
skills and abilities of students in the 
assimilation of systemic knowledge on 
conflict prevention and management, 
mastering the basic skills of conflict 
diagnosis, forecasting, designing work to 
minimize negative consequences, their 
correction. 
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Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді іске асыруда жеке 
тұлға ішіндегі даму заңдылықтары 
туралы білімді практикада қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учетом их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 
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ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Пәнде қақтығыстың пайда болуының 
негізгі психологиялық және 
әлеуметтанулық теориялары, даулы 
тұлғалардың психологиялық 
ерекшеліктері туралы түсінік беріледі.  
Жанжалдың пайда болу жағдайлары мен 
себептері, оның динамикасы ашылады, 
жанжалдың түрлері, қақтығыс 
жағдайларындағы мінез-құлықтың 
стильдері мен үлгілері, жанжалдың 
диагностикасы, жанжалды шешудің 
әртүрлі технологиялары қарастырылады. 

В дисциплине дается представление об 
основных психологических и социологи-
ческих теориях возникновения конфлик-
та, психологических особенностях кон-
фликтных личностей.  
Раскрываются условия и причины 
возникновения конфликта, его динамика, 
рассматриваются виды конфликта, стили 
и модели поведения в конфликтных 
ситуациях, диагностика конфликта, 
различные технологии разрешения 
конфликта. 

The discipline gives an idea of the basic 
psychological and sociological theories of 
conflict, psychological characteristics of 
conflict personalities.  
The author reveals the conditions and 
causes of the conflict, its dynamics, 
considers the types of conflict, styles and 
models of behavior in conflict situations, 
diagnostics of the conflict, various 
technologies of conflict resolution. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 
оқытушы 

Смаглий Татьяна Ивановна, кандидат 
педагогических наук, профессор 

Bisembaeva Asem Kumarovna, senior 
lecturer 
Smagliy Tat’yana Ivanovna, candidate of 
pedagogical Sciences, Professor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

МЕДИАЦИЯНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
АСПЕКТІЛЕРІ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МЕДИАЦИИ 

РSYCHOLOGICAL АSPECTS OF 
МEDIATION 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

4 академиялық кредит, емтихан (КТ) 4 академических кредитов, экзамен (КТ) 4 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Жалпы психология, дифференциалдық 
психология, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе, 
психологиялық кеңес беру негіздері, жеке 
тұлғаның өзін-өзі дамыту негіздері, 
когнитивті психология 

Общая психология, дифференциальная 
психология, введение в психологию 
личности, введение в социальную 
психологию, основы психологичекого 
консультирования, основы 
саморазвитимя личнсоти, когнитивная 
психология 

General psychology, differential psychology, 
introduction to personality psychology, 
introduction to social psychology, basics of 
psychological counseling, basics of 
personal self-development, cognitive 
psychology 
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Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Еңбек психологиясы, отбасы 
психологиясы, этнопсихология, заң 
психологиясы, трансактілі талдау, 
нейролингвистикалық бағдарламалау, 
әлеуметтік-психологиялық оқытудың 
белсенді әдістері 

Психология труда, психология семьи, 
этнопсихология, юридическая 
психология, трансактный анализ, 
нейролингвистическое 
программирование, активные методы 
социально-психологического обучения 

Work psychology, family psychology, 
ethnopsychology, legal psychology, 
transactional analysis, neuro-linguistic 
programming, active methods of social and 
psychological training 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

- студенттердің мектеп медиациясы, 
мектеп жанжалдарының алдын алу және 
басқару бойынша жүйелі білімді 
меңгеруі, жанжалдарды 
диагностикалаудың, оларды болжаудың 
негізгі дағдыларын меңгеру, теріс 
салдарларды азайту бойынша 
жұмыстарды жобалау, оларды түзету, 
медиация рәсімінің негізгі кезеңдерін 
меңгеру.  
- отандық және шетелдік медиацияның 
қазіргі жағдайы мен негізгі бағыттары, 
қақтығыстың пайда болуының негізгі 
психологиялық және әлеуметтанулық 
теориялары, даулы тұлғалардың 
психологиялық ерекшеліктері, мектеп 
медиациясының құрылымы туралы 
білімді меңгеру;  
- білім беру ортасындағы 
қақтығыстардың алдын алу және басқару 
бойынша іскерлікті қалыптастыру; мектеп 
ортасындағы медиативтік процесті 
ұйымдастыру іскерлігін дамыту. 

- усвоение студентами системных знаний 
по школьной медиации, предупреждению 
и управлению школьными конфликтами, 
овладение основными умениями диагно-
стики конфликтов, их прогнозирования, 
проектирования работы по минимизации 
негативных последствий, их коррекции, 
овладение основными этапами процеду-
ры медиации.  
- усвоение знаний о современном со-
стоянии и основных направлениях отече-
ственной и зарубежной медиации, ос-
новных психологических и социологиче-
ских теориях возникновения конфликта, 
психологических особенностях кон-
фликтных личностей, структуры школь-
ной медиации; систематизация знаний 
студентов о различных видах конфликта. 
- формирование умений  по предупреж-
дению и  управлению конфликтами в об-
разовательной среде; развитие умений 
организации медиативного процесса в 
школьной среде. 

- mastering by students of system 
knowledge on school mediation, the 
prevention and management of school 
conflicts, mastering the basic skills of 
diagnostics of conflicts, their forecasting, 
design of work on minimization of negative 
consequences, their correction, mastering 
the main stages of mediation procedure.  
- learning about the current state and major 
directions of domestic and foreign mediation 
of basic psychological and sociological 
theories of conflict, psychology of conflict of 
personalities, the structure of school 
mediation; a knowledge of students about 
various types of conflict. 
- formation of skills on prevention and 
management of conflicts in the educational 
environment; development of skills of the 
organization of mediation process in the 
school environment. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді іске асыруда жеке 
тұлға ішіндегі даму заңдылықтары 
туралы білімді практикада қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
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нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учетом их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Бұл пәнде Медиация, медиацияның 
психологиялық аспектілері туралы түсінік 
беріледі. Психоаналитикалық тәсіл, 
когнитивті-бихевиористік тәсіл, 
экзистенционалды-гуманистік 

В данной дисциплине дается представ-
ление о медиации, психологических ас-
пектах медиации. Психоаналитический 
подход, когнитивно-бихевиористский 
подход, экзистенционально-

This discipline gives an idea of mediation, 
the psychological aspects of mediation. 
Psychoanalytic approach, cognitive-
behavioral approach, existential-humanistic 
psychotherapy as a theoretical resource 
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психотерапия теориялық ресурс ретінде 
медиация процесінің тиімділігіне ықпал 
ететін. Өзекті қақтығыстың гендерлік 
аспектілерін есепке алу. 

гуманистическая психотерапия как тео-
ретический ресурс, способствующий эф-
фективности процесса медиации. Учет 
гендерных аспектов актуального кон-
фликта. 

that contributes to the effectiveness of the 
mediation process. Gender mainstreaming 
is relevant to the conflict. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 
оқытушы 

Бисембаева Асем Кумаровна, старший 
преподаватель 

Bisembaeva Asem Kumarovna, senior 
lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

МЕДИЦИНАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ MEDICAL PSYCHOLOGY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ)  5 академических кредита, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе, 
дифференциалдық психология, түзету 
психологиясы, когнитивті психология, 
психофизиология негіздері, 
психодиагностика негіздері 

Психология, введение в психологию 
личности, введение в социальную 
психологию, дифференциальная 
психология, коррекционная психология, 
когнитивная психология, основы 
психофизиологии, основы 
психодиагностики 

Psychology, introduction to personality 
psychology, introduction to social 
psychology, differential psychology, 
correctional psychology, cognitive 
psychology, basics of psychophysiology, 
basics of psychodiagnostics 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Еңбек психологиясы, отбасы 
психологиясы, этнопсихология, заң 
психологиясы, трансактілі талдау, 
нейролингвистикалық бағдарламалау 

Психология труда, психология семьи, 
этнопсихология, юридическая психоло-
гия, трансактный анализ, нейролингви-
стическое программирование 

Work psychology, family psychology, eth-
nopsychology, legal psychology, transac-
tional analysis, neuro-linguistic program-
ming 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Мақсаты: 
студенттерді заманауи медициналық 
психология негіздерімен таныстыру. 
Міндеттер: 
Нерв-психикалық және соматикалық 
аурулардың дамуындағы, ағымында 
және емдеудегі психикалық 
факторлардың мәні мен мәнін түсіну; 
Психикалық функциялар мен 
процестердің, тұлғалық көріністердің 
бұзылуын диагностикалау әдістерін 
меңгеру;  

Цель: 
ознакомление студентов  с основами со-
временной медицинской психологии. 
Задачи: 
Понимание сущности и значения психи-
ческих факторов в  развитии, течении и 
лечении нервно-психических и соматиче-
ских заболеваний; 
Усвоение методы диагностики наруше-
ний психических функций и процессов, 
личностных проявлений;  
Овладение навыками анализа отклоне-

Goal: 
introducing students to the basics of 
modern medical psychology. 
Tasks: 
Understanding the nature and significance 
of mental factors in the development, 
course, and treatment of neuropsychiatric 
and somatic diseases; 
Assimilation methods for the diagnosis of 
disorders of mental functions and processes 
that are manifestations of personality;  
Mastering the skills of analyzing deviations 
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Психиканың ауытқулары мен 
бұзылуларын талдау дағдыларын 
меңгеру 

ний и нарушений психики and mental disorders 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында жеке даму нормаларының 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді жүзеге асыруда 
практикада қалыпты тұлғалық даму 
заңдылықтары туралы білімді қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаның аномальды 
дамуының табиғи және әлеуметтік 
факторлары, клиенттермен жеке-
бағдарланған өзара іс-қимыл 
принциптері, әдістері, нысандары мен 
құралдары туралы білімді, кәсіби диалог 
дағдыларын, клиенттермен өзара іс-
қимылда дамыған коммуникативтік 
дағдыларды пайдалана білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың объективті, гетерохрондық 
және үздіксіздігін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және кеңес беру 
жұмысын жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен қалыпты және 
патологиямен олардың жасы мен тіршілік 

РО1 Осознает значимость нормы лично-
стного развития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях нормального личностного 
развития на практике при реализации 
дифференцированного и индивидуально-
го подходов в практической деятельно-
сти; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах аномального раз-
вития личности, принципах, методах, 
формах и средствах личностно-
ориентированного взаимодействия с 
клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности, гетерохронно-
сти и непрерывности развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 

LO1 is Aware of the importance of the norm 
of personal development in the conditions of 
updating the content of education and 
global social changes; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of normal personal development in 
practice in the implementation of 
differentiated and individual approaches in 
practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of abnormal development of 
personality, principles, methods, forms and 
means of personal-oriented interaction with 
clients, skills of professional dialogue, ability 
to use developed communication skills in 
interaction with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
subjectivity, heterochronicity and continuity 
of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients in the norm and 
pathology, taking into account their age and 
individual characteristics of life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
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әрекетінің жеке ерекшеліктерін ескере 
отырып психодиагностикалық, түзету 
және кеңес беру жұмыстарын жүргізе 
алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

работу с различными категориями клиен-
тов в норме и патологии с учетом их воз-
раста и индивидуальных особенностей 
жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Медициналық мекемелердегі психолог 
жұмысының негізгі бағыттары мен 
мазмұны; жүйке-психикалық және 
соматикалық аурулардың дамуында, 
ағымында және емдеуде психологиялық 
факторлардың маңызы; әртүрлі 
аурулардың, тұлғалық ауытқулардың, 
нервтік-психикалық бұзылыстардың 
балалар мен ересектерде 
динамикасындағы психикалық көріністері; 
психикалық функциялар мен 
процестердің, тұлғалық көріністердің 
бұзылуын диагностикалаудың 
эксперименталды-психологиялық 
әдістері; психотерапия және 
реабилитация негіздері, тек қана 
денсаулығын ғана емес, сонымен қатар 
науқастың жеке және әлеуметтік 
мәртебесін қалпына келтіру және сақтау. 

Основные направления и содержание 
работы психолога в медицинских учреж-
дениях; значение психологических фак-
торов в развитии, течении и лечении 
нервно-психических и соматических за-
болеваний; психические проявления раз-
личных болезней, личностных аномалий, 
отклонений, нервно-психических рас-
стройств в их динамике у детей и взрос-
лых; экспериментально-психологические 
методы диагностики нарушений психиче-
ских функций и процессов, личностных 
проявлений; основы психотерапии и реа-
билитации как восстановления и сохра-
нения не только здоровья, но и личного и 
социального статуса больного. 

The main directions and content of the work 
of a psychologist in medical institutions; the 
importance of psychological factors in the 
development, course and treatment of 
neuropsychic and somatic diseases; mental 
manifestations of various diseases, 
personal anomalies, deviations, 
neuropsychic disorders in their dynamics in 
children and adults; experimental 
psychological methods for diagnosing 
violations of mental functions and 
processes, personal manifestations; the 
basics of psychotherapy and rehabilitation 
as the restoration and preservation of not 
only health, but also the personal and social 
status of the patient. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Усембаева Асия Хамитовна, педагогика 
және психология магистрі, аға оқытушы 

Усембаева Асия Хамитовна, магистр 
педагогики и психологии, старший пре-
подаватель 
 

Usembayeva Asiya Khamitovna, master 
of pedagogy and psychology, senior 
lecturer 

 
7 семестр / 7 семестр / 7 semester 

 
Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 

ЕҢБЕК ПСИХОЛОГИЯСЫ ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА LABOUR PSYCHOLOGY 
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discipline 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Жалпы психология, дифференциалдық 
психология, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе, 
ұйымдардағы психологтың жұмысы, 
гендерлік психология, конфликтология, 
Психодиагностика негіздері, жеке 
тұлғаны психокоррекция, қазіргі заманғы 
психотехника 

Общая психология, дифференциальная 
психология, введение в психологию лич-
ности, введение  в социальную психоло-
гию, работа психолога в организациях, 
гендерная психология, конфликтология, 
основы психодиагностики, психокоррек-
ция личности, современные психотехни-
ки 

General psychology, differential psychology, 
introduction to personality psychology, 
introduction to social psychology, work of a 
psychologist in organizations, gender 
psychology, conflictology, basics of 
psychodiagnostics, psychocorrection of 
personality, modern psychotechnics 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Өндірістік практика, диплом алдындағы 
практика, дипломдық жұмысты жазу және 
қорғау 

Производственная практика, предди-
пломная практика, написание и защита 
дипломной работы 

Industrial practice, pre-graduate practice, 
writing and defense of the thesis 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Ересек адамның жетекші қызметі ретінде 
талдау, сараптамалық бағалау, еңбек 
ерекшеліктерін есепке алу және 
практикалық рационализациялау 
саласында дайындау қоғам әрбір 
дипломдалған психологтан күтіледі. 

Подготовка в области анализа, 
экспертной оценки, учета особенностей и 
практической рационализации труда как 
ведущей деятельности  взрослого 
человека ожидается обществом от 
каждого дипломированного психолога. 

Training in the field of analysis, expert 
evaluation, taking into account the 
characteristics and practical rationalization 
of labor as the leading activity of an adult is 
expected by society from every certified 
psychologist. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді іске асыруда жеке 
тұлға ішіндегі даму заңдылықтары 
туралы білімді практикада қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
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білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учетом их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Пәнде білім саласы ретінде еңбек 
психологиясы туралы түсінік беріледі. 
Мамандық; эргатикалық жүйе және 
эргатикалық функциялар, ұйымдағы 
еңбек орны және оның компоненттері; 
еңбек субъектісі және оның құрылымы; 
еңбек психологиясының әдістері; Еңбек 
субъектісі ретінде адамның дамуы; еңбек 
қызметінің жеке стилі, еңбек 

В дисциплине дается представление о 
психология труда как отрасли знания. 
Включает понятия: профессии; эргатиче-
ской системы и эргатических функций, 
трудовой пост в организации и его ком-
поненты; субъект труда и его структура; 
методы психологии труда; развитие че-
ловека как субъекта труда; 
индивидуальный стиль трудовой 

The discipline gives an idea of the 
psychology of labor as a branch of 
knowledge. It includes the concepts of: 
profession; ergatic system and ergatic 
functions, work position in the organization 
and its components; the subject of labor 
and its structure; methods of labor 
psychology; human development as a 
subject of labor; individual style of work, 
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қауіпсіздігінің психологиясы. деятельности,  психология безопасности 
труда. 

psychology of labor safety. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Демисенова Шнар Сапаровна, канди-
дат педагогических наук, ассоциирован-
ный профессор 

Ahmetbekova Zaure Dalihatovna, master 
of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Demisenova Shnar Saparovna, candidate 
of pedagogical Sciences, associate Profes-
sor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

КӘСІП ПСИХОЛОГИЯСЫ ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ PSYCHOLOGY OF РROFESSIONS 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Жалпы психология, дифференциалдық 
психология, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе, 
таным психологиясы, басқару 
психологиясы, жыныс психологиясы, 
практикалық психология, медиацияның 
психологиялық аспектілері 

Общая психология, дифференциальная 
психология, введение в психологию лич-
ности, введение  в социальную психоло-
гию, психология познания, психология 
управления, психология пола, практиче-
ская психология, психологические аспек-
ты медиации 

General psychology, differential psychology, 
introduction to personality psychology, 
introduction to social psychology, 
psychology of cognition, psychology of 
management, psychology of sex, practical 
psychology, psychological aspects of 
mediation 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Өндірістік практика, диплом алдындағы 
практика, дипломдық жұмысты жазу және 
қорғау 

Производственная практика, предди-
пломная практика, написание и защита 
дипломной работы 

Industrial practice, pre-graduate practice, 
writing and defense of the thesis 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Ересек адамның жетекші қызметі ретінде 
кәсіби қызметтің ерекшеліктері мен 
практикалық рационализациясын талдау, 
сараптамалық бағалау, есепке алу 
саласында дайындау. 

Подготовка в области анализа, 
экспертной оценки, учета особенностей и 
практической рационализации 
профессиональной деятельности как 
ведущей деятельности  взрослого 
человека. 

Training in the field of analysis, expert 
evaluation, taking into account the features 
and practical rationalization of professional 
activity as the leading activity of an adult. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді іске асыруда жеке 
тұлға ішіндегі даму заңдылықтары 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
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туралы білімді практикада қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 

цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учетом их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 
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арттырады. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Кәсіптік өзін-өзі анықтау психологиясы; 
тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттері; 
жалпы және арнайы қабілеттері; кәсіптік 
бағдар берудің психологиялық негіздері, 
кәсіптік іріктеудің, кадрларды 
орналастыру мен аттестаттаудың 
психологиялық негіздері; кәсіптік жұмыс 
қабілеттілігінің психологиясы; кәсіби 
жанжалдар; 

Психология профессионального 
самоопределения; профессионально 
важные качества личности; общие и 
специальные способности; психологиче-
ские основы профориентации, 
психологические основы профотбора, 
расстановки и аттестации кадров; 
психология профессиональной 
работоспособности; профессиональные 
конфликты;  

Psychology of professional self-
determination; professionally important 
qualities of personality; General and special 
abilities; psychological bases of career 
guidance, psychological bases of 
professional selection, placement and 
certification of personnel; psychology of 
professional performance; professional 
conflicts; 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Демисенова Шнар Сапаровна, канди-
дат педагогических наук, ассоциирован-
ный профессор 

Ahmetbekova Zaure Dalihatovna, master 
of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Demisenova Shnar Saparovna, candidate 
of pedagogical Sciences, associate Profes-
sor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ОТБАСЫ ПСИХОЛОГИЯСЫ ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ PSYCHOLOGY OF THE FAMILY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Жалпы психология, дичность 
психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе, дифференциалдық 
психология, жеке тұлғаның 
психокоррекция, қазіргі заманғы 
психотехника, конфликтология 

Общая психология, введение в 
психологию дичности, введение в 
социальную психологию, 
дифференциальная психология, 
психокоррекция личности, современные 
психотехники, конфликтология  

General psychology, introduction to the 
psychology of dichotomy, introduction to 
social psychology, differential psychology, 
psychocorrection of personality, modern 
psychotechnics, conflictology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Өндірістік практика, диплом алдындағы 
практика, дипломдық жұмысты жазу және 
қорғау 

Производственная практика, предди-
пломная практика, написание и защита 
дипломной работы 

Industrial practice, pre-graduate practice, 
writing and defense of the thesis 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

білім беру деңгейін арттыру, отбасылық 
қарым-қатынас психологиясы саласында 
белгілі бір психологиялық білімді 
қалыптастыру. 

повышение образовательного уровня, 
формирование определенных 
психологических знаний в области 
психологии семейных отношений. 

increase of educational level, formation of 
certain psychological knowledge in the field 
of psychology of family relations. 

Оқытудың нәтижесі / ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және РО1 Осознает значимость личностного LO1 is Aware of the importance of gender 
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Результат обучения / 
Learning outcome 

жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында гендерлік ерекшеліктерді 
ескере отырып, тұлғалық дамудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді іске асыруда жеке 
тұлға ішіндегі даму заңдылықтары 
туралы білімді практикада қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
гендерлік қатыстылығына байланысты 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың объективтілігі мен үздіксіздігі 
принциптерін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және 
консультациялық жұмысты жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 жасына, гендерлік қатыстылығына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарамастан 
клиенттердің түрлі категорияларымен 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 

развития с учетом гендерных особенно-
стей в условиях обновления содержания 
образования и глобальных социальных 
изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами в зависимости от их 
гендерной принадлежности;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов объективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста, гендерной при-
надлежности и индивидуальных особен-
ностей жизнедеятельности;  

sensitive personal development in the 
context of educational renewal and global 
social change; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in 
practice in the implementation of 
differentiated and individual approaches in 
practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of personal development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in 
interaction with clients depending on their 
gender identity;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
objectivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients with regard to their 
age, gender and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
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беру жұмыстарын жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

necessary for effective interaction with 
others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Пәнде отбасының нақты, күнделікті 
мәселелері және отбасы ішіндегі қарым-
қатынастар, отбасының өмірлік циклінің 
ерекшеліктері мен сипаттары туралы 
түсінік беріледі. Пәнде отбасы әлеуметтік 
институт және кіші топ ретінде 
ұсынылған. Отбасы қызметі, отбасы 
дамуындағы заманауи үрдістер, отбасы 
дамуының міндеттері қарастырылады. 

В дисциплине дается представление о 
реальных, повседневных проблемах се-
мьи и внутрисемейных отношениях, о 
характерных чертах и особенностях жиз-
ненного цикла семьи. В дисциплине 
представлена семья как социальный ин-
ститут и малая группа. Рассматриваются 
функции семьи,  современные тенденции 
в развитии семьи, задачи развития се-
мьи.  

The discipline gives an idea of the real, 
everyday problems of the family and intra-
family relations, the characteristics and 
features of the life cycle of the family. The 
discipline presents the family as a social 
institution and a small group. The functions 
of the family, modern trends in the 
development of the family, the tasks of 
family development are considered. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Демисенова Шнар Сапаровна, канди-
дат педагогических наук, ассоциирован-
ный профессор 

Toyymbetova Dinara Serikbaevna, mas-
ter of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Demisenova Shnar Saparovna, candidate 
of pedagogical Sciences, associate Profes-
sor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ОТБАСЫЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ 
ПСИХОТЕРАПИЯСЫ 

ПСИХОТЕРАПИЯ СЕМЕЙНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

PSYCHOTHERAPY OF THE FAMILY 
RELATION 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Жалпы психология, жеке тұлға 
психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе, дифференциалдық 
психология, практикалық психология, 
жыныс психологиясы, медиацияның 
психологиялық аспектілері 

Общая психология, введение в 
психологию личности, введение в 
социальную психологию, 
дифференциальная психология, 
практическая психология, психология 
пола, психологические аспекты медиации  

General psychology, introduction to 
personality psychology, introduction to 
social psychology, differential psychology, 
practical psychology, gender psychology, 
psychological aspects of mediation 
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Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Өндірістік практика, диплом алдындағы 
практика, дипломдық жұмысты жазу және 
қорғау 

Производственная практика, предди-
пломная практика, написание и защита 
дипломной работы 

Industrial practice, pre-graduate practice, 
writing and defense of the thesis 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Білім беру деңгейін арттыру, отбасылық 
қарым-қатынас психотерапиясы 
саласында белгілі бір психологиялық 
білімді қалыптастыру. 

Повышение образовательного уровня, 
формирование определенных 
психологических знаний в области 
психотерапии семейных отношений. 

Increase of educational level, formation of 
certain psychological knowledge in the field 
of psychotherapy of family relations. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында гендерлік ерекшеліктерді 
ескере отырып, тұлғалық дамудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді іске асыруда жеке 
тұлға ішіндегі даму заңдылықтары 
туралы білімді практикада қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
гендерлік қатыстылығына байланысты 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың объективтілігі мен үздіксіздігі 
принциптерін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және 
консультациялық жұмысты жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 

РО1 Осознает значимость личностного 
развития с учетом гендерных особенно-
стей в условиях обновления содержания 
образования и глобальных социальных 
изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами в зависимости от их 
гендерной принадлежности;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов объективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-

LO1 is Aware of the importance of gender 
sensitive personal development in the 
context of educational renewal and global 
social change; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in 
practice in the implementation of 
differentiated and individual approaches in 
practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of personal development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in 
interaction with clients depending on their 
gender identity;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
objectivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
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нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 жасына, гендерлік қатыстылығына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарамастан 
клиенттердің түрлі категорияларымен 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста, гендерной при-
надлежности и индивидуальных особен-
ностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

categories of clients with regard to their 
age, gender and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Отбасылық психотерапия жеке тұлға 
аралық қарым-қатынастарды түзетуге 
және отбасындағы эмоциялық және 
мінез-құлықтық бұзылуларды жоюға 
бағытталған психологтың бірнеше 
отбасы мүшелерімен өзара іс-
қимылының ерекше түрі ретінде. 
"Отбасылық жүйе" түсінігі, отбасылық 
психотерапия процесінде отбасылық 
жүйені қалыптастыру және ұйымдастыру 
механизмдерін ашу, отбасы мүшелері 
арасындағы өзара іс-қимыл; отбасы 
жүйесінің психопатологиялық 
симптомдары. Отбасылық терапия 
кезеңдері. 

Семейная психотерапия как особый виде 
взаимодействия психолога с нескольки-
ми членами семьи, направленного на 
коррекцию межличностных отношений и 
устранение эмоциональных и поведен-
ческих расстройств в семье. Понятие 
«семейной системы», раскрытие в про-
цессе семейной психотерапии механиз-
мов формирования и организации се-
мейной системы, взаимодействия между 
членами семьи; психопатологические 
симптомы семейной системы. Этапы се-
мейной терапии. 

Family psychotherapy as a special type of 
interaction between a psychologist and 
several family members aimed at correcting 
interpersonal relationships and eliminating 
emotional and behavioral disorders in the 
family. The concept of "family system", the 
disclosure in the process of family 
psychotherapy mechanisms of formation 
and organization of the family system, the 
interaction between family members; 
psychopathological symptoms of the family 
system. Stages of family therapy. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Назмутдинов Ризабек Агзамович, кан-
дидат психологических наук, профессор 

Toyymbetova Dinara Serikbaevna, mas-
ter of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Nazmutdinov Rizabek Agzamovich, can-
didate of psychological Sciences, Professor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ЭТНОПСИХОЛОГИЯ ЭТНОПСИХОЛОГИЯ ETHNOPSYCHOLOGY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 
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Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Жалпы психология, дичность 
психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе, дифференциалдық 
психология, тұлғаның психокоррекция, 
қазіргі заманғы психотехника, 
конфликтология, гендерлік психология, 
ұйымдардағы психологтың жұмысы 

Общая психология, введение в 
психологию дичности, введение в 
социальную психологию, 
дифференциальная психология, 
психокоррекция личности, современные 
психотехники, конфликтология, 
гендерная психология, работа психолога 
в организациях  

General psychology, introduction to the 
psychology of psychology, introduction to 
social psychology, differential psychology, 
psychocorrection of personality, modern 
psychotechnics, conflictology, gender 
psychology, work of a psychologist in 
organizations 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Өндірістік практика, диплом алдындағы 
практика, дипломдық жұмысты жазу және 
қорғау 

Производственная практика, предди-
пломная практика, написание и защита 
дипломной работы 

Industrial practice, pre-graduate practice, 
writing and defense of the thesis 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Этнопсихологиялық, этномәдени және 
білім беру деңгейін арттыру, гуманистік 
дүниетанымды, шығармашылық 
ойлауды, коммуникативтік құзыреттілікті 
дамыту арқылы жеке потенциалын өзін-
өзі көрсетуге доминантты қалыптастыру. 

Повышение этнопсихологического, 
этнокультурного и образовательного 
уровня, формирование доминанты на 
самореализацию личностного 
потенциала через развитие 
гуманистического мировоззрения, 
творческого мышления, 
коммуникативную компетентность. 

Increase of ethno-psychological, ethno-
cultural and educational level, formation of 
dominant on self-realization of personal 
potential through development of 
humanistic Outlook, creative thinking, 
communicative competence. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
контексінде этникалық ерекшеліктерді 
ескере отырып, тұлғаның даму 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 тәжірибеде сараланған және жеке 
тәсілдерді іске асыру кезінде жеке 
тұлғааралық даму заңдары туралы 
білімді практикада қолдана алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарлы өзара іс-
қимылының принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары, кәсіби 
диалог дағдысы, этностық 
қатыстылығына байланысты 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 

РО1 Осознает значимость личностного 
развития с учетом этнических особенно-
стей в условиях обновления содержания 
образования и глобальных социальных 
изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-

LO1 is Aware of the importance of personal 
development taking into account ethnic 
characteristics in the context of updating the 
content of education and global social 
changes; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in 
practice in the implementation of 
differentiated and individual approaches in 
practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of personal development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in 
interaction with clients depending on their 
ethnicity;  
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білуі;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларына 
ие; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке даму 
траекториясын жобалай алады;  
OН 5 әріптестерімен бірлесе отырып, 
объективті және үздіксіз даму 
принциптерін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және кеңес беру 
жұмыстарын жоспарлайды;  
OН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен қойылған 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
OН 7 клиенттердің әр түрлі 
категорияларымен, олардың жасын, 
этникалық тиістілігін және жеке өмір 
ерекшеліктерін ескере отырып, 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізуге қабілетті;  
OН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және қоршаған ортамен 
тиімді қарым-қатынас жасау үшін қажетті 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

ствии с клиентами в зависимости от их 
этнической принадлежности;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов объективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста, этнической при-
надлежности и индивидуальных особен-
ностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
objectivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age, ethnicity and individual 
characteristics of life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Этникалық қауымдастықтардың, 
тұлғаның этникалық бірегейлігінің, оның 
дамуы мен өзгеруінің психологиялық 
сипаттамасы. Этнопсихологиялық 
феномендердің, Қазақстан 
халықтарының ұлттық-психологиялық 
ерекшеліктерінің мәні, құрылымы және 
өзіндік ерекшеліктері. Жұмыс істеу 
тетіктері және көріністері 
этнопсихологиялық феноменов. 

Психологическая характеристика 
этнических общностей, этнической 
идентичности личности, ее развитии и 
трансформации. Сущность, структура и 
своеобразие этнопсихологических 
феноменов, национально-
психологических особенностей народов 
Казахстана. Механизмы 
функционирования и проявления 
этнопсихологических феноменов. 

Psychological characteristics of ethnic 
communities, ethnic identity, its 
development and transformation. The 
essence, structure and originality of 
ethnopsychological phenomena, national 
psychological characteristics of the peoples 
of Kazakhstan. Mechanisms of functioning 
and manifestations of ethnopsychological 
phenomena. Psychological specificity of 
ethnic conflicts. Psychology of tolerance. 
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Этникалық қақтығыстардың 
психологиялық ерекшелігі. Төзімділік 
психологиясы. Жаңа мәдени ортаға 
бейімделу. Отбасылық қатынастардың 
этнопсихологиясы. 

Психологическая специфика этнических 
конфликтов. Психология толерантности. 
Адаптация к новой культурной среде. 
Этнопсихология семейных отношений. 

Adaptation to the new cultural environment. 
Ethnopsychology of family relations. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Демисенова Шнар Сапаровна, канди-
дат педагогических наук, ассоциирован-
ный профессор 

Toyymbetova Dinara Serikbaevna, mas-
ter of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Demisenova Shnar Saparovna, candidate 
of pedagogical Sciences, associate Profes-
sor  

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

МӘДЕНИАРАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ КРОССКУЛЬТУРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Жалпы психология, жеке тұлға 
психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе, дифференциалдық 
психология, таным психологиясы, 
виктимология негіздері, жыныс 
психологиясы, басқару психологиясы 

Общая психология, введение в 
психологию личности, введение в 
социальную психологию, 
дифференциальная психология, 
психология познания, основы 
виктимологии, психология пола, 
психология управления 

General psychology, introduction to 
personality psychology, introduction to 
social psychology, differential psychology, 
psychology of cognition, basics of 
victimology, psychology of sex, psychology 
of management 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Өндірістік практика, диплом алдындағы 
практика, дипломдық жұмысты жазу және 
қорғау 

Производственная практика, предди-
пломная практика, написание и защита 
дипломной работы 

Industrial practice, pre-graduate practice, 
writing and defense of the thesis 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Этнопсихологиялық, этномәдени және 
білім беру деңгейін арттыру, гуманистік 
дүниетанымды, шығармашылық 
ойлауды, коммуникативтік құзыреттілікті 
дамыту арқылы жеке потенциалын өзін-
өзі көрсетуге доминантты қалыптастыру. 

Повышение этнопсихологического, 
этнокультурного и образовательного 
уровня, формирование доминанты на 
самореализацию личностного 
потенциала через развитие 
гуманистического мировоззрения, 
творческого мышления, 
коммуникативную компетентность. 

Increase of ethno-psychological, ethno-
cultural and educational level, formation of 
dominant on self-realization of personal 
potential through development of 
humanistic Outlook, creative thinking, 
communicative competence. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 

РО1 Осознает значимость личностного 
развития с учетом этнических особенно-

LO1 is Aware of the importance of personal 
development taking into account ethnic 
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Learning outcome контексінде этникалық ерекшеліктерді 
ескере отырып, тұлғаның даму 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 тәжірибеде сараланған және жеке 
тәсілдерді іске асыру кезінде жеке 
тұлғааралық даму заңдары туралы 
білімді практикада қолдана алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарлы өзара іс-
қимылының принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары, кәсіби 
диалог дағдысы, этностық 
қатыстылығына байланысты 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білуі;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларына 
ие; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке даму 
траекториясын жобалай алады;  
OН 5 әріптестерімен бірлесе отырып, 
объективті және үздіксіз даму 
принциптерін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және кеңес беру 
жұмыстарын жоспарлайды;  
OН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен қойылған 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
OН 7 клиенттердің әр түрлі 
категорияларымен, олардың жасын, 
этникалық тиістілігін және жеке өмір 
ерекшеліктерін ескере отырып, 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізуге қабілетті;  
OН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 

стей в условиях обновления содержания 
образования и глобальных социальных 
изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами в зависимости от их 
этнической принадлежности;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов объективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста, этнической при-
надлежности и индивидуальных особен-
ностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-

characteristics in the context of updating the 
content of education and global social 
changes; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in 
practice in the implementation of 
differentiated and individual approaches in 
practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of personal development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in 
interaction with clients depending on their 
ethnicity;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
objectivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age, ethnicity and individual 
characteristics of life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
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жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және қоршаған ортамен 
тиімді қарым-қатынас жасау үшін қажетті 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

necessary for effective interaction with 
others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Психиканың әлеуметтік, мәдени және 
экологиялық факторлармен қалыптасу 
контекстіндегі даму және қызмет ету 
заңдылықтары. психикалық дамудың 
әмбебап және ерекше ерекшеліктерін, 
сондай-ақ олардың теорияларын 
сипаттайтын анықтау. Жаһандану 
үдерістері кезеңіндегі Кросс-мәдени 
психология: мәдени әртүрлілік және 
мәдениеттердің өзара іс-қимыл 
қажеттілігі, мәдени бірегейлікті сақтау 
мәселелері. 

Закономерности развития и функциони-
рования психики в контексте обуслов-
ленности еѐ формирования социальны-
ми, культурными и экологическими фак-
торами. выявление универсальных и 
специфических особенностей психиче-
ского развития, а также описывающих их 
теорий. Кросс-культурная психология в 
период глобализационных процессов: 
вопросы культурного разнообразия и не-
обходимости взаимодействия культур, 
сохранения культурной идентичности. 

Regularities of development and functioning 
of the psyche in the context of the 
conditionality of its formation by social, 
cultural and environmental factors. 
identification of universal and specific 
features of mental development, as well as 
describing their theories. Cross-cultural 
psychology in the period of globalization 
processes: issues of cultural diversity and 
the need for interaction of cultures, 
preservation of cultural identity. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Демисенова Шнар Сапаровна, канди-
дат педагогических наук, ассоциирован-
ный профессор 

Toyymbetova Dinara Serikbaevna, mas-
ter of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Demisenova Shnar Saparovna, candidate 
of pedagogical Sciences, associate Profes-
sor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ЗАҢ ПСИХОЛОГИЯСЫ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ JUDICIAL PSYCHOLOGY   

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе, 
дифференциалдық психология, түзету 
психологиясы, когнитивті психология, 
психофизиология негіздері, 
Психодиагностика негіздері, гендерлік 
психология, Қазіргі заманғы психотехника 

Психология, введение в психологию 
личности, введение в социальную 
психологию, дифференциальная 
психология, коррекционная психология, 
когнитивная психология, основы 
психофизиологии, основы 
психодиагностики, гендерная психология, 
современные психотехники 

Psychology, introduction to personality 
psychology, introduction to social 
psychology, differential psychology, 
correctional psychology, cognitive 
psychology, basics of psychophysiology, 
basics of psychodiagnostics, gender 
psychology, modern psychotechnics 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Өндірістік практика, диплом алдындағы 
практика, дипломдық жұмысты жазу және 
қорғау 

Производственная практика, предди-
пломная практика, написание и защита 
дипломной работы 

Industrial practice, pre-graduate practice, 
writing and defense of the thesis 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Заң психологиясының негізгі ұғымдары 
туралы теориялық білімді қалыптастыру. 
Адамның қалыптасуы мен құқықтық 
санасының психологиялық 
заңдылықтарын және оның құқықтық 
мінез-құлқы мен қызметінің динамикасын 
ашу. 

Формирование теоретических знаний  об 
основных понятиях юридической 
психологии. Раскрыть психологические 
закономерности  становления и 
правосознания человека и динамики его 
правового поведения и деятельности. 

Formation of theoretical knowledge about 
the basic concepts of legal psychology. To 
reveal psychological regularities of 
formation and legal consciousness of the 
person and dynamics of his legal behavior 
and activity. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында жеке даму нормаларының 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді жүзеге асыруда 
практикада қалыпты тұлғалық даму 
заңдылықтары туралы білімді қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаның аномальды 
дамуының табиғи және әлеуметтік 
факторлары, клиенттермен жеке-
бағдарланған өзара іс-қимыл 
принциптері, әдістері, нысандары мен 
құралдары туралы білімді, кәсіби диалог 
дағдыларын, клиенттермен өзара іс-
қимылда дамыған коммуникативтік 
дағдыларды пайдалана білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың объективті, гетерохрондық 
және үздіксіздігін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және кеңес беру 
жұмысын жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 

РО1 Осознает значимость нормы лично-
стного развития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях нормального личностного 
развития на практике при реализации 
дифференцированного и индивидуально-
го подходов в практической деятельно-
сти; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах аномального раз-
вития личности, принципах, методах, 
формах и средствах личностно-
ориентированного взаимодействия с 
клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности, гетерохронно-
сти и непрерывности развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  

LO1 is Aware of the importance of the norm 
of personal development in the conditions of 
updating the content of education and 
global social changes; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of normal personal development in 
practice in the implementation of 
differentiated and individual approaches in 
practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of abnormal development of 
personality, principles, methods, forms and 
means of personal-oriented interaction with 
clients, skills of professional dialogue, ability 
to use developed communication skills in 
interaction with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
subjectivity, heterochronicity and continuity 
of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 



119 

 

мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен қалыпты және 
патологиямен олардың жасы мен тіршілік 
әрекетінің жеке ерекшеліктерін ескере 
отырып психодиагностикалық, түзету 
және кеңес беру жұмыстарын жүргізе 
алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов в норме и патологии с учетом их воз-
раста и индивидуальных особенностей 
жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients in the norm and 
pathology, taking into account their age and 
individual characteristics of life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Құқықтың психологиялық 
феноменологиясы құқықтық сана 
мәселесі. Заңгер кәсіби қызметінің 
психологиясы. Қылмыстық 
психологияның ерекшеліктері. 
Қылмыскердің жеке мәселесі. 
Қылмыстық мінез-құлық себептері. 
Ұйымдасқан қылмыстың әлеуметтік-
психологиялық сипаттамасы. Сот 
психологиясының әлеуметтік-
психологиялық ерекшеліктері. 
Сотталғандардың бас бостандығынан 
айыру және босатылғандарды қайта 
бейімдеу жағдайларына бейімделуінің 
әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері. 

Психологическая феноменология права 
проблема  правосознания. Психология 
профессиональной деятельности 
юриста. Особенности криминальной 
психологии. Проблема личности 
преступника. Мотивы преступного 
поведения. Социально-психологическая 
характеристика организованной 
преступности. Социально-
психологической особенности судебной 
психологии. Социально-психологические 
особенности адаптации осужденных к 
условиям лишения свободы и 
реадаптации освобожденных.  

Psychological phenomenology of law the 
problem of legal consciousness. 
Psychology of professional activity of the 
lawyer. Features of criminal psychology. 
The problem of the identity of the offender. 
Motives of criminal behavior. Socio-
psychological characteristics of organized 
crime. Social and psychological features of 
forensic psychology. Socio-psychological 
features of adaptation of convicts to 
conditions of imprisonment and 
readaptation of the released. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, аға 
оқытушы 

Бисембаева Асем Кумаровна, старший 
преподаватель 

Kairova Bekbayan Kusainovna, senior 
lecturer 
Bisembaeva Asem Kumarovna, senior 
lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ДЕВИАНТТЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ 
ПСИХОЛОГИЯСЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

PSYCHOLOGY OF DEVIANT BEHAVIOR 
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Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Жалпы психология, жеке тұлға 
психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе, дифференциалдық 
психология, таным психологиясы, 
виктимология негіздері, жыныс 
психологиясы, басқару психологиясы, 
практикалық психология, медиацияның 
психологиялық аспектілері 

Общая психология, введение в 
психологию личности, введение в 
социальную психологию, 
дифференциальная психология, 
психология познания, основы 
виктимологии, психология пола, 
психология управления, практическая 
психология, психологические аспекты 
медиации 

General psychology, introduction to 
personality psychology, introduction to 
social psychology, differential psychology, 
psychology of cognition, basics of 
victimology, psychology of sex, psychology 
of management, practical psychology, 
psychological aspects of mediation 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Өндірістік практика, диплом алдындағы 
практика, дипломдық жұмысты жазу және 
қорғау 

Производственная практика, предди-
пломная практика, написание и защита 
дипломной работы 

Industrial practice, pre-graduate practice, 
writing and defense of the thesis 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Девиантты мінез-құлықтың қалыптасу 
себептерін және оны түзетудің негізгі 
принциптерін түсіндіретін білімді 
жүйелеу. 

Систематизация знаний, объясняющих 
причины формирования девиантного по-
ведения и основные принципы его кор-
рекции. 

Systematization of knowledge explaining 
the reasons for the formation of deviant 
behavior and the basic principles of its 
correction. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында жеке даму нормаларының 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді жүзеге асыруда 
практикада қалыпты тұлғалық даму 
заңдылықтары туралы білімді қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаның аномальды 
дамуының табиғи және әлеуметтік 
факторлары, клиенттермен жеке-
бағдарланған өзара іс-қимыл 
принциптері, әдістері, нысандары мен 
құралдары туралы білімді, кәсіби диалог 
дағдыларын, клиенттермен өзара іс-
қимылда дамыған коммуникативтік 
дағдыларды пайдалана білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 

РО1 Осознает значимость нормы лично-
стного развития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях нормального личностного 
развития на практике при реализации 
дифференцированного и индивидуально-
го подходов в практической деятельно-
сти; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах аномального раз-
вития личности, принципах, методах, 
формах и средствах личностно-
ориентированного взаимодействия с 
клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-

LO1 is Aware of the importance of the norm 
of personal development in the conditions of 
updating the content of education and 
global social changes; 
LO2 is Able to apply knowledge about the 
laws of normal personal development in 
practice in the implementation of 
differentiated and individual approaches in 
practice; 
LO3 Has knowledge about natural and 
social factors of abnormal development of 
personality, principles, methods, forms and 
means of personal-oriented interaction with 
clients, skills of professional dialogue, ability 
to use developed communication skills in 
interaction with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an 
individual trajectory of personal 
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шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың объективті, гетерохрондық 
және үздіксіздігін ескере отырып, 
диагностикалық, түзету және кеңес беру 
жұмысын жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен қалыпты және 
патологиямен олардың жасы мен тіршілік 
әрекетінің жеке ерекшеліктерін ескере 
отырып психодиагностикалық, түзету 
және кеңес беру жұмыстарын жүргізе 
алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности, гетерохронно-
сти и непрерывности развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов в норме и патологии с учетом их воз-
раста и индивидуальных особенностей 
жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

development based on the system of goals 
and values of the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of 
subjectivity, heterochronicity and continuity 
of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and 
requirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients in the norm and 
pathology, taking into account their age and 
individual characteristics of life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, 
increases his motivation for self-
development and the formation of skills 
necessary for effective interaction with 
others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Девиантты мінез-құлықтың қалыптасу 
себептері және оны түзетудің негізгі 
принциптері туралы түсінік беріледі. 
Ауытқушылық мінез-құлықты зерттеу 
әдістері мен тәсілдері, девиантты мінез-
құлықтың түрлері мен теориялары, 
ауытқушылық мінез-құлықты зерттеу мен 
түзетудің психологиялық аспектілері 
қарастырылады.  Девиантты мінез-құлық 
психологиясындағы норманың түсінігі 

Дается представление о причинах фор-
мирования девиантного поведения и ос-
новных принципах его коррекции. Рас-
сматриваются подходы и методы изуче-
ния отклоняющегося поведения, виды и 
теории девиантного поведения,  психоло-
гические аспекты изучения и коррекции 
отклоняющегося поведения.  Раскрыва-
ется понятие нормы в психологии деви-
антного поведения. 

An idea of the reasons for the formation of 
deviant behavior and the basic principles of 
its correction is given. Approaches and 
methods of studying deviant behavior, types 
and theories of deviant behavior, 
psychological aspects of studying and 
correction of deviant behavior are 
considered.  The concept of norm in 
psychology of deviant behavior is revealed. 

http://khomich.narod.ru/DEVIANTNOE-POVEDENIE/Deviantnoe-posobie.htm#_Toc244441239
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ашылады. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, аға 
оқытушы 

Назмутдинов Ризабек Агзамович, 
кандидат психологических наук, 
профессор 

Kairova Bekbayan Kusainovna, senior 
lecturer 
Nazmutdinov Rizabek Agzamovich, can-
didate of psychological Sciences, Professor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ТРАНСАКТЫ ТАЛДАУ ТРАНСАКТНЫЙ АНАЛИЗ 
TRANSACTIONAL ANALYSIS  
 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, шығармащылық 
емтихан 

5 академических кредитов, творческий 
экзамен 

5 academic credits, creative exam 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе, 
дифференциалдық психология, түзету 
психологиясы, Психодиагностика 
негіздері, гендерлік психология, Қазіргі 
заманғы психотехника, психикалық 
денсаулық және суицидтің алдын алу, 
ұйымдардағы психологтың жұмысы, 
тұлғаның психокоррекция, 
конфликтология 

Психология, введение в психологию 
личности, введение в социальную 
психологию, дифференциальная 
психология, коррекционная психология, 
основы психодиагностики, гендерная 
психология, современные психотехники, 
психическое здоровье и профилактика 
суицида, работа психолога в 
организациях, психокоррекция личности, 
конфликтология 

Psychology, introduction to personality 
psychology, introduction to social 
psychology, differential psychology, 
correctional psychology, basics of 
psychodiagnostics, gender psychology, 
modern psychotechnics, mental health and 
suicide prevention, work of a psychologist in 
organizations, psychocorrection of 
personality, conflictology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Өндірістік практика, диплом алдындағы 
практика, дипломдық жұмысты жазу және 
қорғау 

Производственная практика, предди-
пломная практика, написание и защита 
дипломной работы 

Industrial practice, pre-graduate practice, 
writing and defense of the thesis 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Трансактілі талдаудың негізгі ережелерін 
теориялық білімдерді қалыптастыру, 
психологтың практикалық қызметінде 
трансактілі талдау техникаларын қолдану 
дағдылары мен біліктерін дамыту. 

Формирование теоретических знаний 
основных положений трансактного 
анализа, развитие умений и навыков 
применения техник трансактного анализа 
в практической деятельности психолога. 

Formation of theoretical knowledge of the 
basic provisions of the transaction analysis, 
development of skills of application of 
techniques of the transaction analysis in 
practical activity of the psychologist. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді іске асыруда жеке 
тұлға ішіндегі даму заңдылықтары 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
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туралы білімді практикада қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 

цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 
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арттырады. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Жеке тұлғаның құрылымы, эго-күйдің 
психологиялық сипаттамасы (ата-ана, 
бала, ересек). Тұлғаның негізгі өмірлік 
ұстанымдары, олардың психологиялық 
және клиникалық сипаттамасы. Талдау 
қарым-қатынас. Трансакция түрлері. 
Трансакциялардың өзгеруі. Трансактілі 
талдаудағы психологиялық ойындар. 
Өмір сценарийі, олардың психологиялық 
және клиникалық сипаттамасы. Өмір 
сценарийін өзгерту. Трансактілі 
талдаудың негізгі техникасы мен 
тәсілдері. 

Структура личности, психологическая 
характеристика эго-состояний (Родитель, 
Ребенок, Взрослый). Основные 
жизненные позиции личности, их 
психологическая и клиническая 
характеристика. Анализ общения. Виды 
трансакций. Изменение трансакций. 
Психологические игры в трансактном 
анализе. Сценарий жизни, их 
психологическая и клиническая 
характеристика. Изменение сценария 
жизни. Основные техники и приемы 
трансактного анализа. 

Personality structure, psychological 
characteristics of ego-States (Parent, Child, 
Adult). The main life positions of the person, 
their psychological and clinical 
characteristics. Analysis of communication. 
Types of transactions. The change 
transaction. The psychological game in 
transactional analysis. Life scenario, their 
psychological and clinical characteristics. 
Changing the scenario of life. Basic 
techniques and techniques of transaction 
analysis. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 
оқытушы 

Григорова Юлия Борисовна, магистр 
социальных наук, старший 
преподаватель 

Bisembaeva Asem Kumarovna, senior 
lecturer 
Grigorova Yuliya Borisovna, master of 
social Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ПОЗИТИВТІК ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖЕДЕЛ 
ТЕРАПИЯ 

ПОЗИТИВНАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ 
ЭКСПРЕСС-ТЕРАПИЯ 

POSITIVE SHORT-TERM RAPID 
THERAPY   

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, шығармащылық 
емтихан 

5 академических кредитов, творческий 
экзамен 

5 academic credits, creative exam 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе, 
дифференциалдық психология, арнайы 
психология, виктимология негіздері, 
Басқару психологиясы, жыныс 
психологиясы, превентивті психология, 
практикалық психология, медиацияның 
психологиялық аспектілері 

Психология, введение в психологию 
личности, введение в социальную 
психологию, дифференциальная 
психология, специальная психология, 
основы виктимологии, психология 
управления, психология пола, 
превентивная психология, практическая 
психология, психологические аспекты 
медиации 

Psychology, introduction to personality 
psychology, introduction to social 
psychology, differential psychology, special 
psychology, basics of victimology, 
management psychology, sex psychology, 
preventive psychology, practical 
psychology, psychological aspects of 
mediation 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Өндірістік практика, диплом алдындағы 
практика, дипломдық жұмысты жазу және 
қорғау 

Производственная практика, предди-
пломная практика, написание и защита 
дипломной работы 

Industrial practice, pre-graduate practice, 
writing and defense of the thesis 



125 

 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Практикалық іс-әрекетте шешуге 
бағытталған терапия технологияларын 
қолдану дағдылары мен іскерлігін 
қалыптастыру. 

Формирование умений и навыков 
применения технологий терапии 
ориентированной на решение в 
практической деятельности. 

Formation of skills and abilities of 
application of technologies of the therapy 
focused on the decision in practical activity. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді іске асыруда жеке 
тұлға ішіндегі даму заңдылықтары 
туралы білімді практикада қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
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және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Қысқа мерзімді экспресс-терапияға 
кіріспе. Қысқа мерзімді экспресс-
терапияның негізгі ережелері. Қысқа 
мерзімді экспресс-терапия принциптері. 
Бұл мәселелерді шешу үшін 
проблемалар мен ресурстар.  Мәселенің 
себептерін талдау. Проблеманы шешу 
үшін пациенттің ресурстарын белсенді 
анықтау және конструктивті анықтау. 
Қысқа мерзімді экспресс-терапияның 
базалық және арнайы техникасы. 

Введение в краткосрочную экспресс-
терапию. Основные положения 
краткосрочной экспресс-терапии. 
Принципы краткосрочной экспресс-
терапии. Причины проблем и ресурсы 
для разрешения этих проблем.  Анализ 
причин проблемы. Конструктивное 
выявление и умение активизировать 
ресурсы пациента для решения 
проблемы. Базовые и специальные 
техники краткосрочной экспресс-терапии. 

Introduction to short-term Express therapy. 
The main provisions of short-term Express 
therapy. Principles of short-term Express 
therapy. Causes of problems and resources 
to resolve these problems.  Analysis of the 
causes of the problem. Constructive 
identification and the ability to activate the 
patient's resources to solve the problem. 
Basic and special techniques of short-term 
Express therapy. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 
оқытушы 

Григорова Юлия Борисовна, магистр 
социальных наук, старший 
преподаватель 

Bisembaeva Asem Kumarovna, senior 
lecturer 
Grigorova Yuliya Borisovna, master of 
social Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

НЕЙРОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ 
БАҒДАРЛАМАЛАУ 

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING  
 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, шығармащылық 
емтихан 

5 академических кредитов, творческий 
экзамен 

5 academic credits, creative exam 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе, 
дифференциалдық психология, түзету 
психологиясы, Психодиагностика 

Психология, введение в психологию 
личности, введение в социальную 
психологию, дифференциальная 
психология, коррекционная психология, 

Psychology, introduction to personality 
psychology, introduction to social 
psychology, differential psychology, 
correctional psychology, basics of 
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негіздері, гендерлік психология, Қазіргі 
заманғы психотехника, психикалық 
денсаулық және суицидтің алдын алу, 
ұйымдардағы психологтың жұмысы, 
тұлғаның психокоррекция, 
конфликтология 

основы психодиагностики, гендерная 
психология, современные психотехники, 
психическое здоровье и профилактика 
суицида, работа психолога в 
организациях, психокоррекция личности, 
конфликтология 

psychodiagnostics, gender psychology, 
modern psychotechnics, mental health and 
suicide prevention, work of a psychologist in 
organizations, psychocorrection of 
personality, conflictology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Өндірістік практика, диплом алдындағы 
практика, дипломдық жұмысты жазу және 
қорғау 

Производственная практика, 
преддипломная практика, написание и 
защита дипломной работы 

Industrial practice, pre-graduate practice, 
writing and defense of the thesis 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Практикалық қызметте 
нейролингвистикалық бағдарламалау 
технологияларын қолдану дағдылары 
мен біліктерін қалыптастыру. 

Формирование умений и навыков 
применения технологий 
нейролингвистического 
программирования в практической 
деятельности. 

Formation of skills and abilities of 
application of technologies of neuro-
linguistic programming in practical activity. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді іске асыруда жеке 
тұлға ішіндегі даму заңдылықтары 
туралы білімді практикада қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
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жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

НЛП негізгі прессупозициялары. Әлем 
картасы және қабылдау сүзгілері. 
Репрезентативті сенсорлық жүйе: 
визуалды, кинестетикалық, аудиальды 
түрі. Модальдылықтар мен 
субмодальдылықтар. Тиімді 
коммуникация негіздері (калибрлеу, 
қосымша құрылыс түрлері, жүргізу). НЛП 
базалық және арнайы техникасы 
(диссоциациялау, рефрейминг, уақыт 
сызығы, реимпринтинг, жеке тарихтың 
өзгеруі, даулы бөліктермен жұмыс, 
фобиямен жұмыс, санамен сөйлесу, 
Милтон гипнозы). 

Основные прессупозиции НЛП. Карта 
мира и фильтры восприятия. 
Репрезентативная сенсорная система: 
визуальный, кинестетический, 
аудиальный тип. Модальности и 
субмодальности. Основы эффективной 
коммуникации (калибровка, виды 
подстроек, ведение). Базовые и 
специальные техники НЛП 
(диссоциирование, рефрейминг, линия 
времени,  реимпринтинг, изменение 
личностной истории, работа с 
конфликтными частями, работа с 
фобиями, разговор с подсознанием, 
Милтоновский гипноз). 

The main pressupositions of NLP. World 
map and perception filters. Representative 
sensory system: visual, kinesthetic, auditory 
type. Modality and submodality. Basics of 
effective communication (calibration, types 
of adjustments, maintenance). Basic and 
special NLP techniques (dissociation, 
reframing, anchoring, swinging, time line, 
reimprinting, changing personal history, 
working with conflicting parts, working with 
phobias, talking to the subconscious, Milton 
hypnosis). 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 
оқытушы 

Григорова Юлия Борисовна, магистр 
социальных наук, старший 
преподаватель 

Bisembaeva Asem Kumarovna, senior 
lecturer 
Grigorova Yuliya Borisovna, master of 
social Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / АРТ-ТЕРАПИЯ АРТ-ТЕРАПИЯ ART THERAPY 
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Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

5 академиялық кредит, шығармащылық 
емтихан 

5 академических кредитов, творческий 
экзамен 

5 academic credits, creative exam 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Жалпы психология, жеке тұлға 
психологиясына кіріспе, әлеуметтік 
психологияға кіріспе, дифференциалдық 
психология, таным психологиясы, 
виктимология негіздері, жыныс 
психологиясы, басқару психологиясы, 
практикалық психология, медиацияның 
психологиялық аспектілері 

Общая психология, введение в 
психологию личности, введение в 
социальную психологию, 
дифференциальная психология, 
психология познания, основы 
виктимологии, психология пола, 
психология управления, практическая 
психология, психологические аспекты 
медиации 

General psychology, introduction to 
personality psychology, introduction to 
social psychology, differential psychology, 
psychology of cognition, basics of 
victimology, psychology of sex, psychology 
of management, practical psychology, 
psychological aspects of mediation 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Өндірістік практика, диплом алдындағы 
практика, дипломдық жұмысты жазу және 
қорғау 

Производственная практика, 
преддипломная практика, написание и 
защита дипломной работы 

Industrial practice, pre-graduate practice, 
writing and defense of the thesis 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Студенттердің арт-топта жұмыс істеудің 
теориялық түсініктері мен практикалық 
дағдыларын қалыптастыру. 

Сформировать у студентов 
теоретические представления и 
практические навыки работы в арт-
группе. 

To form students ' theoretical ideas and 
practical skills of working in an art group. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді іске асыруда жеке 
тұлға ішіндегі даму заңдылықтары 
туралы білімді практикада қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 



130 

 

коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Арт-терапия психотерапия әдісі ретінде. 
Арт-терапия әдістемесі. Арт-терапия 
терапияның дербес түрі ретінде және 
топтық терапияның басқа түрлеріне 
қосымша ретінде. Арт-терапия 
қақтығыстар мен күшті күйзелістерден 
босату тәсілі ретінде; терапевтік процесті 
жылдамдатушы; интерпретация мен 

Арт-терапия  как метод психотерапии. 
Методики арт-терапии. Арт-терапия как 
самостоятельная форма терапии и как 
приложение к другим видам групповой 
терапии. Арт-терапия как способ освобо-
ждения от конфликтов и сильных пере-
живаний; ускоритель терапевтического 
процесса; вспомогательное средство для 

Art therapy as a method of psychotherapy. 
Methods of art therapy. Art therapy as an 
independent form of therapy and as an 
application to other types of group therapy. 
Art therapy as a way of liberation from 
conflicts and strong experiences; 
accelerator of therapeutic process; auxiliary 
means for interpretations and diagnostic 
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диагностикалық жұмыстарға арналған 
көмекші құрал; сезімге зейінді дамыту, 
жеке тұлғалық құндылықты сезінуді 
күшейту арқылы тәртіпті және 
бақылаушы "күшпен" бақылау құралы. 

интерпретаций и диагностической рабо-
ты; дисциплинирующей и контролирую-
щей "силой" средством развития внима-
ния к чувствам, усиления ощущения соб-
ственной личностной ценности.  

work; disciplining and controlling "force" 
means of development of attention to 
feelings, strengthening of feeling of own 
personal value. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 
оқытушы 

Григорова Юлия Борисовна, магистр 
социальных наук, старший 
преподаватель 

Bisembaeva Asem Kumarovna, senior 
lecturer 
Grigorova Yuliya Borisovna, master of 
social Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
ОҚЫТУДЫҢ БЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРІ 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

ACTIVE METHODS OF SOCIAL AND 
PSYCHOLOGICAL TEACHING 
 

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 
control 

3 академиялық кредит, емтихан (КТ) 3 академических кредитов, экзамен (КТ) 3 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе, 
дифференциалдық психология, түзету 
психологиясы, Психодиагностика 
негіздері, гендерлік психология, Қазіргі 
заманғы психотехника, психикалық 
денсаулық және суицидтің алдын алу, 
ұйымдардағы психологтың жұмысы, 
тұлғаның психокоррекция, 
конфликтология 

Психология, введение в психологию 
личности, введение в социальную 
психологию, дифференциальная 
психология, коррекционная психология, 
основы психодиагностики, гендерная 
психология, современные психотехники, 
психическое здоровье и профилактика 
суицида, работа психолога в 
организациях, психокоррекция личности, 
конфликтология 

Psychology, introduction to personality 
psychology, introduction to social 
psychology, differential psychology, 
correctional psychology, basics of 
psychodiagnostics, gender psychology, 
modern psychotechnics, mental health and 
suicide prevention, work of a psychologist in 
organizations, psychocorrection of 
personality, conflictology 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Өндірістік практика, диплом алдындағы 
практика, дипломдық жұмысты жазу және 
қорғау 

Производственная практика, 
преддипломная практика, написание и 
защита дипломной работы 

Industrial practice, pre-graduate practice, 
writing and defense of the thesis 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Болашақ кәсіби қызметінде белсенді 
әлеуметтік-психологиялық оқыту әдісін 
қолдану дағдысы мен іскерлігін 
қалыптастыру және дамыту; тренингтік 
топтың қатысушылары ретінде 
әлеуметтік-психологиялық тренингтен 
өту тәжірибесін меңгеру; тренингтік 
жұмыста кәсіби этика негіздерін меңгеру, 

Формирование и развитие у обучаемых 
прочных знаний, навыков и умений 
использования метода активного 
социально-психологического обучения в 
будущей профессиональной 
деятельности; приобретение опыта 
прохождения социально-
психологического тренинга в качестве 

Formation and development of students ' 
strong knowledge, skills and abilities to use 
the method of active socio-psychological 
training in the future professional activity; 
acquisition of experience of socio-
psychological training as participants of the 
training group; mastering the basics of 
professional ethics in training work, 
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әлеуметтік-психологиялық оқытудың 
белсенді әдістерін қолдана отырып сабақ 
өткізу. 

участников тренинговой группы; 
овладение основами профессиональной 
этики в тренинговой работе, проведении 
занятий с применением активных 
методов социально-психологического 
обучения. 

conducting classes with the use of active 
methods of socio-psychological training. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді іске асыруда жеке 
тұлға ішіндегі даму заңдылықтары 
туралы білімді практикада қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 
шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 
проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
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ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Белсенді әлеуметтік-психологиялық 
оқыту принциптері. Белсенді әлеуметтік-
психологиялық оқытудың пікірталас 
әдістері. Ұйымдастырылған 
коммуникацияға негізделген оқыту 
әдістері. Іскерлік ойындарды құрастыру 
және өткізудің мазмұны мен әдістемесі. 
Тұлғааралық қарым-қатынастың 
әлеуметтік-психологиялық тренингі. 
Негізгі рөлдік ойындар және 
психотехникалық жаттығулар. 
Креативтілік және тұлғалық даму 
тренингінің теориялық және практикалық 
негіздері. 

Принципы активного социально-
психологического  обучения. 
Дискуссионные методы активного 
социально-психологического обучения. 
Методы обучения, основанные на 
организованной коммуникации. 
Содержание и методика 
конструирования и проведения деловых 
игр. Социально-психологический тренинг 
межличностного общения. Основные 
ролевые игры и психотехнические 
упражнения. Теоретические и 
практические основы тренинга 
креативности и личностного развития.  

Principles of active social and psychological 
training. Discussion methods of active 
social and psychological training. Teaching 
methods based on organized 
communication. Content and methods of 
designing and conducting business games. 
Socio-psychological training of interpersonal 
communication. Basic role-playing games 
and psychotechnical exercises. Theoretical 
and practical bases of training of creativity 
and personal development. 

Қүрастырушы / 
Разработчик / Developer 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 
педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

Назмутдинов Ризабек Агзамович, 
кандидат психологических наук, 
профессор 

Toyymbetova Dinara Serikbaevna, mas-
ter of pedagogical Sciences, senior lecturer 
Nazmutdinov Rizabek Agzamovich, can-
didate of psychological Sciences, Professor 

Пән атауы / 
Наименование 
дисциплины / Name of the 
discipline 

ТӘЖІРИБЕГЕ БАҒДАРЛАНҒАН ОҚЫТУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

РRACTICE-ORIENTED LEARNING 
TECHNOLOGIES     

Академикалық кредит 
саны, бақылау түрі / 
Количество 
академических кредитов, 
форма контроля / Number 
of academic loans, form of 

3 академиялық кредит, емтихан (КТ) 3 академических кредитов, экзамен (КТ) 3 academic credits, exam (СТ) 
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control 

Пререквизиттер / 
Пререквизиты / 
Prerequisite 

Психология, жеке тұлға психологиясына 
кіріспе, әлеуметтік психологияға кіріспе, 
дифференциалдық психология, арнайы 
психология, виктимология негіздері, 
Басқару психологиясы, жыныс 
психологиясы, превентивті психология, 
практикалық психология, медиацияның 
психологиялық аспектілері 

Психология, введение в психологию 
личности, введение в социальную 
психологию, дифференциальная 
психология, специальная психология, 
основы виктимологии, психология 
управления, психология пола, 
превентивная психология, практическая 
психология, психологические аспекты 
медиации 

Psychology, introduction to personality 
psychology, introduction to social 
psychology, differential psychology, special 
psychology, basics of victimology, 
management psychology, sex psychology, 
preventive psychology, practical 
psychology, psychological aspects of 
mediation 

Постреквизиттер / 
Постреквизиты / 
Postrequisite 

Өндірістік практика, диплом алдындағы 
практика, дипломдық жұмысты жазу және 
қорғау 

Производственная практика, 
преддипломная практика, написание и 
защита дипломной работы 

Industrial practice, pre-graduate practice, 
writing and defense of the thesis 

Оқу мақсаты мен 
міндеттері / Учебная цель 
и задачи / Learning Goal 
and Objectives 

Студенттерді білім беру үдерісінде 
психологиялық-педагогикалық техноло-
гияларды қолдану ерекшеліктерімен, 
сондай-ақ психологиялық ғылым мен 
практиканың жетістіктерімен, оқыту 
процесінде өткен тәжірибенің дәстүрлі 
элементтерін тиімді үйлестірумен және 
қоғамды гуманизациялау мен 
демократияландырудың әлеуметтік 
процесімен туғанымен таныстыру. 

Ознакомить студентов с особенностями 
использования в образовательном про-
цессе психолого-педагогических техноло-
гий, а также достижений психологической 
науки и практики, эффективного сочета-
ния в процессе обучения традиционных 
элементов прошлого опыта и того, что 
рождено социальным процессом гумани-
зации и демократизацией общества. 

To acquaint students with features of use in 
educational process of psychological and 
pedagogical technologies, and also 
achievements of psychological science and 
practice, effective combination in the course 
of training of traditional elements of the past 
experience and that is born by social 
process of humanization and 
democratization of society. 

Оқытудың нәтижесі / 
Результат обучения / 
Learning outcome 

ОН 1 білім беру мазмұнын жаңарту және 
жаһандық әлеуметтік өзгерістер 
жағдайында тұлғалық өзін-өзі дамытудың 
маңыздылығын түсінеді; 
ОН 2 практикалық қызметте сараланған 
және жеке тәсілдерді іске асыруда жеке 
тұлға ішіндегі даму заңдылықтары 
туралы білімді практикада қолдана 
алады; 
ОН 3 жеке тұлғаны дамытудың табиғи 
және әлеуметтік факторлары, 
клиенттермен жеке-бағдарланған өзара 
іс-қимыл принциптері, әдістері, 
нысандары мен құралдары туралы 
білімді, кәсіби диалог дағдысын, 
клиенттермен өзара іс-қимылда дамыған 
коммуникативтік дағдыларды қолдана 
білу;  
ОН 4 ғылыми жобалау және 

РО1 Осознает значимость личностного 
саморазвития в условиях обновления 
содержания образования и глобальных 
социальных изменений; 
РО2 Умеет применять знания о законо-
мерностях внутриличностного развития 
на практике при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подхо-
дов в практической деятельности; 
РО3 Владеет знаниями о природных  и 
социальных факторах развития лично-
сти, принципах, методах, формах и сред-
ствах личностно-ориентированного 
взаимодействия с клиентами, навыками 
профессионального диалога, умением 
использовать развитые 
коммуникативные навыки во взаимодей-
ствии с клиентами;  
РО4 Владеет навыками научного 

LO 1 is Aware of the importance of personal 
self development in the context of updating 
the content of education and global social 
changes; 
LO 2 is Able to apply knowledge about the 
laws of intrapersonal development in prac-
tice in the implementation of differentiated 
and individual approaches in practice; 
LO3 Has knowledge about natural and so-
cial factors of personality development, 
principles, methods, forms and means of 
personal-oriented interaction with clients, 
skills of professional dialogue, ability to use 
developed communication skills in interac-
tion with clients;  
LO4 Has the skills of scientific design and 
creative approach; is able to design an indi-
vidual trajectory of personal development 
based on the system of goals and values of 
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шығармашылық көзқарас дағдыларын 
меңгерген; клиенттің мақсаттары мен 
құндылықтары негізінде жеке тұлғаны 
дамытудың жеке траекториясын жобалай 
алады;  
ОН 5 әріптестермен өзара іс-қимылда 
дамудың субъективтілігі мен үздіксіздігін 
ескере отырып, диагностикалық, түзету 
және консультациялық жұмысты 
жоспарлайды;  
ОН 6 клиенттермен тиімді жұмыс істеу 
әдістері мен тәсілдерін анықтайды;  
тәлімгердің басшылығымен берілген 
мақсаттарға сәйкес және/немесе 
нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес 
психодиагностикалық және түзету 
бағдарламаларын әзірлейді; 
ОН 7 клиенттердің әртүрлі 
категорияларымен олардың жасына 
және тіршілік әрекетінің жеке 
ерекшеліктеріне қарай 
психодиагностикалық, түзету және кеңес 
беру жұмыстарын жүргізе алады;  
ОН 8 әрбір клиенттің жеке қабілеттерін 
ескере отырып, психикалық дамуының 
жеке траекториясын анықтайды, оның 
өзін-өзі дамытуға және 
айналасындағылармен тиімді өзара іс-
қимыл жасау үшін қажетті іскерліктер мен 
дағдыларды қалыптастыруға уәждемесін 
арттырады. 

проектирования и творческого подхода; 
умеет проектировать индивидуальную 
траекторию развития личности на основе 
системы целей и ценностей клиента;  
РО5 Во взаимодействии с коллегами 
планирует диагностическую, коррекцион-
ную и консультативную работу с учетом 
принципов оъективности и непрерывно-
сти развития;  
РО6 Определяет методы и приемы, эф-
фективной работы с клиентами;  
разрабатывает психодиагностические и 
коррекционные программы в соответст-
вии с заданными целями под руково-
дством наставника и/или в соответствии 
с инструкциями и требованиями; 
РО7 Умеет проводить психодиагностиче-
скую, коррекционную и консультативную 
работу с различными категориями клиен-
тов с учем их возраста и индивидуаль-
ных особенностей жизнедеятельности;  
РО8 Определяет индивидуальную траек-
торию психического развития каждого 
клиента с учетом его индивидуальных 
способностей, повышает его мотивацию 
на саморазвитие и формирование уме-
ний и навыков, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия с окружающими. 

the client;  
LO5 in cooperation with colleagues plans 
diagnostic, corrective and Advisory work 
taking into account the principles of objec-
tivity and continuity of development;  
LO6 Defines methods and techniques for 
effective work with clients;  
develops psychodiagnostic and corrective 
programs in accordance with the set goals 
under the guidance of a mentor and/or in 
accordance with the instructions and re-
quirements; 
LO7 is Able to conduct psychodiagnostic, 
corrective and Advisory work with different 
categories of clients, taking into account 
their age and individual characteristics of 
life;  
LO8 Determines the individual trajectory of 
mental development of each client, taking 
into account his individual abilities, increas-
es his motivation for self-development and 
the formation of skills necessary for effec-
tive interaction with others. 

Пәннің қысқаша 
сипаттамасы / Краткое 
описание дисциплины / 
Discipline Summary 

Оқытудың тәжірибелік-бағытталған 
технологиялары дамудың инновациялық 
жолына көшуге байланысты оқытудың 
жаңа түріне тұжырымдамалық 
тәсілдердің бірі ретінде. Оқытудың 
практикалық-бағытталған 
технологиялары білім алушылардың 
кәсіби құзыреттілікті алуға уәждемесін 
арттыру факторы ретінде. Оқытудың 
тәжірибелік-бағытталған 
технологияларының түрлері: 

Практико-ориентированные технологиии 
обучения как один из концептуальных 
подходов к новому типу обучения в связи 
с переходом на инновационный путь раз-
вития. Практико-ориентированные тех-
нологиии обучения как фактор повыше-
ния мотивированности обучающихся на 
приобретение профессиональной компе-
тенции. Виды практико-ориентированных 
технологий обучения: интерактивное, 
контекстно-компетентностное, модульное 

Practice-oriented technologies of training as 
one of the conceptual approaches to a new 
type of training in connection with the 
transition to an innovative path of 
development. Practice-oriented 
technologies of training as a factor of 
increasing the motivation of students to 
acquire professional competence. Types of 
practice-oriented teaching technologies: 
interactive, context-competence, modular 
and self-regulating teaching. 
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интерактивті, контекстік-құзыреттілік, 
модульдік және өзін-өзі реттейтін оқу. 

и саморегулируемое учение. 
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оқытушы 
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профессор 

Toyymbetova Dinara Serikbaevna, mas-
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didate of psychological Sciences, Professor 

 


