
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В03105 Клиникалық психология 

 

Білім беру 

саласының коды 

мен жіктелуі 

6В03 Əлеуметтік ғылымдар, журналистика жəне ақпарат 

Дайындық 

бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В031 Əлеуметтік ғылымдар 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы 

6В03105 Клиникалық психология 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В041 Психология 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Осы бағдарлама жоғары білім беру саласында қолданылады, 

онда клиникалық психология саласында кəсіптік дағдыларды 

қалыптастыру процестері іске асырылады. 

2. Білім беру бағдарламасы "Психология" бағытындағы жетекші 

оқытушыларды, "Шығыс Қазақстан облыстық психикалық 

денсаулық орталығы"шаруашылық жүргізу құқығындағы 

коммуналдық мемлекеттік кəсіпорын қызметкерлерін тартумен 

жүзеге асырылады.  

3. Оқытушылар құрамына клиникалық психология немесе 

психотерапия бойынша маманданған мамандар кіреді.  

4. Білім алушылар "Шығыс Қазақстан облыстық психикалық 

денсаулық орталығы" базасында жəне С. Аманжолов атындағы 

Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің "Зияткер" ғылыми-

білім беру орталығында Өндірістік жəне оқу тəжірибесінен өтуге 

бірегей мүмкіндігі бар. 

5. Білім алушылар ғылыми жобаларға, халықаралық 

бағдарламаларға қатысу арқылы зерттеу құзыреттерін дамытуға 

мүмкіндігі бар. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Əлеуметтік-мəдени жəне жеке-жеке тұлғалық ерекшеліктерін 

ескере отырып, халыққа психологиялық көмек көрсету бойынша 

денсаулық сақтау саласындағы кешенді міндеттерді шешуге 

қабілетті, этикалық жəне құқықтық нормаларды білетін жəне 

оларды өзінің кəсіби қызметінде пайдаланатын білікті клиникалық 

психологтарды дайындау. 

БББ міндеттері 1. Денсаулық сақтау саласында қазақстандық нарық үшін жоғары 

білікті, бірегей клиникалық психологтарды дайындау. 

2. Мамандарды психологиялық зерттеудің, диагностиканың жəне 

əсердің заманауи əдістерімен жұмыс істеуге дайындау. 

3. Өңірдің, Қазақстан Республикасының жəне əлемдегі 

медициналық мекемелерінде сұранысқа ие жəне магистрлік 

бағдарламаларға түсу кезінде бəсекеге қабілетті мамандарды 

даярлау. 

БББ оқыту 

нəтижелері 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін 

бітіруші: 

- физиологиялық, психологиялық, клиникалық деңгейде 

клиникалық психологияның мазмұнын, принциптерін, əдістемесін 

білу жəне түсінігін көрсету; 

- нейропсихологиялық деңгейде психиканың қызмет ету 



механизмдерін түсіну; 

- əртүрлі теориялар мен практика тұрғысынан психикалық 

денсаулықты зерттеу;  

- қазақстандық жəне халықаралық ортада кəсіби қолданбалы 

қызметті ұйымдастырудың үздік тəжірибесі туралы ақпаратты 

таңдау жəне пайдалану; 

- биологиялық жəне əлеуметтік психосоматикалық жəне 

соматопсихиялық қатынастар, норма мен патология мəселесі, 

генетикалық жəне пайда болған, тұқым қуалайтын жəне жеке-орта, 

психиканың дамуы мен ыдырауы, органикалық жəне 

функционалдық, саналы жəне бейсаналық, бейімделу мен 

бейзадаптация, тапшылық жəне бейімделу туралы пайымдаулар 

шығару;  

- ресурстарға қажеттілікті бағалау жəне кəсіби қызметте Əртүрлі 

күрделіліктегі міндеттерді шешу кезінде оларды пайдалануды 

жоспарлау; 

- нақты міндеттер мен этикалық нормаларға сəйкес пациентті 

психодиагностикалық тексеруді жоспарлау жəне өз бетінше 

жүргізу;  

- психологиялық қорытынды, пациенттің (клиенттің) жəне 

медициналық персоналдың (қызметке тапсырыс берушінің) 

ақпараты үшін пациентті психодиагностикалық тексеру 

мəліметтерін талдау; 

- оңалту жəне дамыту мақсатында кеңес беру немесе араласу 

бағдарламасын əзірлеу жəне іске асыру; 

- балаға, адамға дағдарыс жағдайында көмек көрсету; 

- диагноз қою арқылы бейімделу мен оңалтудың психологиялық 

құралдарын меңгеру. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже 6В03105 Клиникалық психология білім беру бағдарламасы 

бойынша əлеуметтік білім бакалавры» 

Лауазымдарының 

тізімі 

- клиникалық психолог; 

- психолог; 

- медициналық психолог. 

Кəсіби қызмет 

объектісі 

- психоневрологиялық жəне соматикалық бағыттағы емдеу жəне 

ғылыми-зерттеу медициналық мекемелері; 

- консультативтік, дағдарыстық, Оңалту орталықтары; 

- психотерапиялық кабинеттер; 

- əлеуметтік қызметтер. 

 

 

 


