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Элективті пәндер атауы 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины/ 

Comprehensive disciplines – 5 кредит/кредитов/credit 

«Спорттық психология», «Бизнес психологиясы», «Кұқықтық психология» 
траекториялары жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: «Спортивная  

психология», «Бизнес психология»,  «Юридическая психология» 
General educational disciplines for educational trajectories: «Sports Psychology», 

«Business Psychology», «Legal Psychology» 
1 ENK-2101 

OEР-2101 
FEE-2101 

Экономика негіздері және кәсіпкерлік 
Основы экономики и предпринимательства 
Fundamentals of Economics and Entrepreneurship 
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 OTKN-2101 
OBZh-2101 
LSB-2101 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 
Основы безопасности жизнедеятельности 
 Life Safety Basics 

OOT-2101 
Sam-2101 
SK-2101 

Өзін-өзі тану  
Самопознание    
Self-knowledge 

ETD-2101 
EUR-2101 
ESD-2101 

Экология және тұрақты дамуы 
Экология и устойчивое развитие 
Ecology and steady development 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 60 кредит/кредитов/credit 

«Спорттық психология», «Бизнес психологиясы», «Кұқықтық психология» 
траекториялары негізгі пәндер 

Базовые  дисциплины по образовательным траекториям: «Спортивная психология», 

«Бизнес психология»,  «Юридическая психология» 
Basicdis ciplines for educational trajectories: « Sports Psychology », 

«Business Psychology», «Legal Psychology» 
2 ZhZhK-1202 

PVND-1202 
PHNA-1202 

Жоғары жүйке қызметі психофизиологиясы  
Психофизиология высшей нервной деятельности 
Psychophysiologu of higher nervous activity 

5 
 

 
OZhZh-1202 

 
AFСN-1202  

 
APCNS-1202 

Орталық жүйке жүйесінің анатомиясы және 

физиологиясы 
Анатомия и физиология центральной нервной 

системы 
Anatomy and physiology of the central nervous 

system  
TT- 1202 
TL- 1202 
PT- 1202 

Тұлға теориясы 
Теории личности 
Personality theory 

3 EEP-1203 
PVE-1203 

PESW-1203 

Ерік және эмоция психологиясы 
Психология воли и эмоций 
Psychology of  emotion sand will 

5 
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MP-1203 
PM-1203 
PM-1203 

Мотивация психологиясы  
Психология мотивации 
Psychology of motivation 

 

PsG-1203 
PsG-1203 
PsG-1203 

Психогенетика 
Психогенетика 
Psychogenetics 

4 SPK-1204 
VSP-1204 
ISP-1204 

Спорттық психологияға кіріспе 
Введение в спортивную психологию  
Introduction to sports psychology  

5 
 

 
PT- 1204 
IP- 1204 
HP- 1204 

Психология тарихы 
История психологии 
History of psychology 

TM-1204 
TM-1204 
TM-1204 

Тайм-менеджмент  
Тайм-менеджмент  
Time-management  

5  

 

EPPBP- 1205 
 

PEPP- 1205 
 

WEPP - 1205 

Эксперименталды психология және 

психодиагностика бойынша  практикум 

Практикум по экспериментальной психологии и 

психодиагностике   
Workshop on experimental  psychology and 

psychodiagnostics 

7 
 

PL- 1205 
PL- 1205 
PL- 1205 

Психолингвистика 
Психолингвистика 
Psycholinguisttics 

Imi-1205 
Imi-1205 
Tra-1205 

Имиджелогия 
Имиджелогия 
Training 

6 

GZZhU- 2206 
ОNIR-2206 
   OSRW-2206 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру 
Организация НИР 
Organization of Scientific Research Work 

5 
 

 

 

Kak- 2206 

Konf- 2206 

Conf- 2206 

Қақтығыстану 

Конфликтология 

Conflict 

SM-2206 
SM-2206 
SM-2206 

Стресс-менеджмент 
Стресс-менеджмент 
Stress-management 

7 KKKN -3207 
 

POPDA -3207 
 

LFPAA - 3207 

Кәсіптік қызметтің құқықтық негізі және 

жемқорлыққа қарсы мәдениет 
Правовые основы профессиональной 

деятельности и антикоррупционной культуры 
Legal framework of professional activity and anti-

corruption culture 

5 
 

 

KKP-3207 
PO - 3207 
CP - 3207 

Қарым-қатынас психологиясы 
Психология общения 
Communication psychology 

ММ -3207 
ММ – 3207 
ММ -3207 

Модуль Минор 
Модуль Минор 
Minor module 

8 TP- 3208 
PG-3208 
PG- 3208 

Топ психологиясы 
Психология групп 
Psychology of group 

8 
 

 
PBP-3208 
PP-3208 
PP-3208 

Психология бойынша практикум  
Практикум по психологии 
Practical Psychology 

NN- 3208 
ON- 3208 

Нейропсихология негіздері 
Основы нейропсихологии 
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BN- 3208 Basics of neuropsychology  

9 BP- 3209 

PU- 3209 

MP- 3209 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management Psychology 

5 
 

KMP- 3209 
KP- 3209  

CCP- 3209 

Кросс-мәдени психология 
Кросскультурная психология 
Cross –cultural psychology 

KP- 3209 
PM- 3209 
MP- 3209 

Көпшілік психологиясы  
Психология масс 
Mass Psychology  

10 ZP(AT)- 3210 
YuP(AYa)-3210 

LP(E)- 3210 

Зан психологиясы (ағылшын тілінде) 
Юридическая психология (на английском языке) 
Legal psychology (in English) 

5 
 

SN- 3210 
ОS- 3210 
BS- 3210 

Сексология негіздері 
Основы сексологии  
Bases of sexology  

SpN- 3210 
ОSр- 3210 
BSP- 3210 

Сексопатология негіздері 
Основы сексопатологии  
Bases of sexual pathology 

11 Din-3211 
Rel-3211 
Rel-3211 

Дінтану 
Религиоведение 
Religious  

5 

SGP - 3211 
GPS -3211 
GPS - 3211 

Спорттағы гендерлік психология 
Гендерная психология в спорте 
Gender psychology in sports 

ММ -3211 
ММ – 3211 
ММ -3211 

Кішігірім модуль 
Модуль Минор 
Minor module 

12 KKE-3212 
SO-3212 

SC – 3212 

Қоғамға қызмет ету 
Служение обществу 
Serving the community 

5 

РР -3212 
РР -3212 
РР -3212 

Педагогикалық психология 

Педагогическая психология 

Pedagogical psychology 
ММ -3212 
ММ – 3212 
ММ -3212 

Модуль Минор 
Модуль Минор          
Minor module 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses-  
36 кредит/ кредитов/ credit 

«Спорттық психология», «Бизнес психологиясы», «Кұқықтық психология» 
траекториялары бойынша кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям: «Спортивная  

психология», «Бизнес психология»,  «Юридическая психология» 
Main disciplines for educational trajectories: « Sports Psychology»,«Business Psychology», 

«Legal Psychology» 

13 

STTZh-4313 
PESS-4313 
PECS-4313 

Спорт түрлеріндегі төтенше жағдайлар 

психологиясы 
Психология  экстремальных состояний в спорте  
Psychology of extreme conditions in sports 

5 MKP-4313 
PMK-4313 
PMC-4313 

Маркетингтік коммуникациялардың 

психологиясы 
Психология маркетинговых коммуникаций 
Psychology of marketing communications 

KP- 4313 Криминалды психология 
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KP- 4313 
CP- 4313 

Криминальная психология 
Criminal psychology 

14 UD-4314 
     OD-4314 

OD -4314 

Спортшылдықтың психологиясы  
Психология  спортивного мастерства  
Psychology of Sportsmanship 

 
5 
 

UM-4314 
OP-4314 
OB-4314 

Ұйымдастыру диагностикасы 
Организационная диагностика 
Organizational diagnostics 

PeP- 4314 
PeP- 4314 
PP- 4314 

Пенитенциарлық психология 
Пенитенциарная психология 
The penitentiary psychology 

15 
BBT-4315 

TUSD- 4315 
CMT-4315 

Бәсекелестікті басқару технологиялары  
Технологии управления соревновательной 

деятельностью  
Competition Management Technologies 

 
5 
 

UOK-4315 
TКO-4315 
TCO-4315 

Ұйымдастырудағы оқыту және консалтинг 
Тренинг и конcалтинг в организации 
Training and consulting in organization 

PT-4315 
TP-4315 
PT-4315 

Пробация технологиясы 
Технологии пробации 
Probation technologies 

16    TP-4316 
    PTD-4316 
    PC-4316 

Тренингтің психологиясы  
Психология тренерской деятельности 
Psychology of coaching 

5 
 

 
OM- 4316 
MI- 4316 
CM- 4316 

Өзгеріс менеджменті 
Менеджмент изменений 
Change Management 

ZКККT-4316 
PNКZ-4316 

 
PMCL-4316 

Заңға қайшы келетін кәмелетке толмағандардың 

психологиясы 
Психология несовершеннолетних в конфликте с 

законом 
Psychology of minors in conflict with the law 

17 
SPZhP-4317 

 
TRPSS-4317 

 
TRMSA-4317 

Спортшылардың психикалық жай-күйін 

реттеудегі технологиялар  
Технологии в регуляции психических состояний 

спортсменов 
Technologies in the regulation of mental states of 

athletes 

5 
 

ККP-4317 
PPD-4317 
PEA-4317 

Кәсіпкерлік қызметтің психологиясы 
Психология педпринимательской деятельности 
Psychology of entrepreneurial activity 

AP-4317 
VP-4317 
MP-4317 

Әскери психология 
Военная психология 
Military psychology 

18 SMPMK-4318 
 

PSKKK-4318 
 

PSCCC-4318 

Спорт мансабының психологиясы және 

мансаптық кеңес беру  
Психология спортивной карьеры и карьерное 

консультирование 
Psychology of sports career and career counseling 

6 
 

ARB- 4318 
MСhR- 4318 
HRM- 4318 

Адам ресурстарын басқару 
Менеджмент человеческих ресурсов 
Human Resource Management 

SP-4318 
SP-4318 
FP-4318 

Сот психикасы 
Судебная психология 
Forensic Psychology 

19 SZh-4319 
SK-4319 

Спорттық жаттықтыру  
Спортивный коучинг  

5 
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SC-4319 Sports coaching  

AP-4319 
PrP-4319 
PrP-4319 

Алдын алу психологиясы 
Превентивная психология 
Preventive psychology 

КT-4319 
TК-4319 
CT-4319 

Коучинг технологиясы 
Технологии коучинга 
Coaching Technology 
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Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся 

с основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6)планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7)генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic 

science, applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a 

holistic view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 
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As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization 

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Басқару психологиясы, Кәсіпкерлік қызметтің психологиясы.   

Психология управления, Психология предпринимательской деятельности. 

Psychology of management, Psychology of entrepreneurial activity.  

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 
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Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety. 

The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology 

and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  
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6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Стресс-менеджмент, Кәсіби даму психологиясы 

Стресс-менеджмент, Психология профессионального развития 

Stress-management, Psychology of professional development 

 

Өзін-өзітану 

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік 

білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-

өзі дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық 

білім мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-

өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін көрсету; 

2) өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

3) кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау 

және жүзеге асыру; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается 

обучающимися по общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и 

профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и 

саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2) проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу 

профессионального самопознания и саморазвития; 

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on university-

wide educational trajectories.  

The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of 

theoretical knowledge and practical skills of personal and professional self-development, 

pedagogical support of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will: 
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1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; 

key mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development 

of the teacher; 

2) show the ability to self-reflection and study their own potential; 

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and 

self-development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану, Этика, Педагогика, Основы психологии, Философия 

Культурология, Этика, Педагогика, Основы психологии, Философия 

Culturology, Ethics, Pedagogy, Psychology, Philosophy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice. 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен 

табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи 

ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері 

бойынша теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, 

экожүйелердің жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған 

ортаның адам денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; 

тұжырымдамалар, стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, 

өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді 

көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға 

техногендік әсерін бағалау. 

4) тіршілік әрекетін ұйымдастыру үшін экологиялық тұрақты дамуды болжау, 

5) ортаға бейімделудің экологиялық тетіктерін зерделеуге мониторинг жүргізу. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия 

природы и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, 

влиянии вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье 

человека; концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических 

подходах к их решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 
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ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

4) прогнозировать экологически устойчивого развития для  организации 

жизнедеятельности, 

5) мониторить  изучения экологических механизмов адаптации к среде. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in 

general, conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental 

problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

4) predict environmentally sustainable development for the organization of life, 

5) monitor studies of environmental mechanisms of adaptation to the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Психология боынша практикум 

Практикум по психологии  

Practical Pcychology 

 

Жоғары жүйке қызметі психофизиологиясы  

Психофизиология высшей нервной деятельности 

Psychophysiologu of higher nervous activity 
«Жоғары жүйке қызметі психофизиологиясы» психологиялық болып табылады 

және оны психологиялық ғылым мен тәжірибе аймағында оқитын барлық студентермен 

оқытылады  

Мақсаты: психикалық іс-әрекетінің физиологиялық механизмдері туралы білім 

қалыптастыру.  

Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Сенсорлық жүйелердің физиологиясы. 

Функционалдық ми ұйымдастыру. Рефлекстік қызметінің заңдары. Ес және оқыту 

нейрофизиологиялық негіздері. ЖЖІ жеке ерекшеліктері. Жоғары жүйке іс-әрекетінің 

ерекшеліктері. Функционалдық мәртебесі. Ұйқы. Эмоциялар және мотивациялық 

механизмдері. 

Нәтижесінде студент:  

1. жоғары жүйке іс-әрекетінің психологияның негізгі ұғымдар, естің, индивидуалды 

айырмашылықтын, мотивацияның және эмоциялардың физиологиялық механизмдері; 

2. жоғары жүйке іс-әрекетінің түрін анықтау 

3. ғылыми-зерттеу және тәжірибе саласындағы психофизиологиялық білімді қолдану; 

4. психофизиологияда зерттеуді ұйымдастыра алу.  

5. жоғары жүйке қызметінің нәтижелілігін бағалау 
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Дисциплина «Психофизиология высшей нервной деятельности» является 

психологической и ее изучают все студенты, специализирующиеся в различных областях 

психологической науки и практики. 

Цель – сформировать представления о физиологических механизмах психической 

деятельности.  

Содержание курса включает следующие разделы: физиология сенсорных систем, 

функциональная организация мозга, закономерности рефлекторной деятельности, 

нейрофизиологические основы памяти и обучения, индивидуальные особенности ВНД,  

особенности высшей нервной деятельности человека, функциональные состояния, сон, 

эмоции и мотивации.  

В результате изучения студент будет : 

1) демоснтировать знание и понимание физиологических  механизмов высшей 

нервной деятельности и  индивидуальных различий памяти, внимания,  эмоций;  

2) определять тип высшей нервной деятельности,  

3) применять психофизиологические знания в области научно-исследовательской 

и практической деятельности; 

4) организовывать  исследования в психофизиологии. 

5) оценивать результативность деятельности  высшей нервной деятельности 

 

The discipline "Psychophysiology of higher nervous activity" is psychological and it is 

studied by all students specializing in various fields of psychological science and practice. 

The aim is to form ideas about the physiological mechanisms of mental activity.  

The content of the course includes the following sections: physiology of sensory 

systems, functional organization of the brain, patterns of reflex activity, neurophysiological 

foundations of memory and learning, individual features of GNI, features of higher nervous 

activity, functional States, sleep, emotions and motivation. 

As a result of the study the student will : 

1) demonstrate knowledge and understanding of physiological mechanisms of higher 

nervous activity and individual differences of memory, attention, emotions;  

2) determine the type of higher nervous activity,  

3) apply psychophysiological knowledge in the field of research and practice; 

4) organize research in psychophysiology. 

5)evaluate the performance of higher nervous activity 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequsites 
Мектеп курстар:анатомия. 

Школьные курсы: анатомия . 

School courses: anatomy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequsites 
Психоагностика негіздері,  психотехнологиялар 

Основы психодиагностики, психотехнологии 

Principles of psychological diagnostics 

 

Орталық жүйке жүйесінің анатомиясы және физиологиясы 

Анатомия и физиология центральной нервной системы  

Anatomy and physiology of the central nervous system 

 «Орталық жүйке жүйесінің анатомиясы және физиологиясы» психологиялық 

болып табылады және оны психологиялық ғылым мен тәжірибе аймағында оқитын 

барлық студентермен оқытылады . 

Мақсаты: орталық жүйке жүйесінің құрылымы мен жұмыс істеуі туралы білім 

қалыптастыру.  

Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Құрылымдық және функционалдық 

бірлігі ретінде нейрондық. Жүйке жасушалары функциялары. Жүйке импульсінің 

физиологиясы. Орталық жүйке жүйесінің синаптикалық беру. Нейрондық жүйлер мен 

жүйке орталықтары. Негізгі жүйке құрылымдардың құрылымы мен функциясы. Жұлыны 

ми. Мишық. Аралық ми. Ми жартышарлары. Мидың құрылымы мен функциясын зерттеу 

үшін негізгі әдістері. Нейрохимия негіздері.  

Нәтижесінде студент:  

1. жүйке жүйесінің құрылымы мен функциясын зерттеу үшін негізгі әдістері, жүйке 
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жасушаларының құрылымы және функциясы, нейрондық желілер және жүйке 

орталықтарының жұмыс істеуін негізгі заңдар, орталық жүйке жүйесінің 

морфофункционалдық ұйымдастыру,  вегетативті жүйке жүйесінің функциялары. 

2. қалыпты және патологиядағы психиканың жұмыс істеуін зерттеу кезінде алынған 

білімді талдау. 

3. нерв жүйесінің функцияларын зерттеудің негізгі әдістері мен тәсілдерін қолдану. 

4. зерттеу нәтижелерін синтездеу  

5. шындықты қабылдау кезінде жеке тұлғаның локализацияланған жағдайын бағалау 

 

Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы» является 

психологической и ее изучают все студенты, специализирующиеся в различных областях 

психологической науки и практики. 

Цель – сформировать представления о строении и функционировании 

центральной нервной системы  как физиологической основы психики.  

Содержание курса включает изучение нейрона  как структурной и 

функциональной  единицы, функций нервной клетки, нервного импульса, синаптической 

передачи в центральной нервной системы, строения и функций основных нервных 

структур- спинного мозга, ствола головного мозга, мозжечка, промежуточного мозга. 

больших полушарий головного мозга, а так же основных методов изучения строения и 

функций головного мозга , основ  нейрохимии.  

В результате изучения студент  будет: 

1) демонстрировать знание и понимание  строения и функций нервной системы, 

строение и функций нервной клетки, основных закономерностей функционирования 

нервных сетей и нервных центров, морфофункциональной организации центральной 

нервной системы,  вегетативной нервной системы. 

2) анализировать полученные знания при изучении функционирования психики в 

норме и патологии. 

3) применять  основные методы и приемы исследования функций нервной 

системы. 

4) синтезировать   результаты исследований ,  

5) оценивать локализированные состояния личности при восприятии 

действительности   

 

The discipline "Anatomy and physiology of the Central nervous system" is 

psychological and it is studied by all students specializing in various fields of psychological 

science and practice. 

The aim is to form ideas about the structure and functioning of the Central nervous 

system as the physiological basis of the psyche.  

The content of the course includes the study of the neuron as a structural and functional 

unit, the functions of the nerve cell, nerve impulse, synaptic transmission in the Central nervous 

system, the structure and functions of the main nervous structures - the spinal cord, brain stem, 

cerebellum, intermediate brain. the cerebral hemispheres, as well as the main methods of 

studying the structure and functions of the brain , the basics of neurochemistry. 

As a result of the study the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the structure and functions of the 

nervous system, the structure and functions of the nervous cell, the basic laws of functioning of 

the neural networks and nerve centers, morphofunctional organization of the Central nervous 

system, autonomic nervous system. 

2) analyze the knowledge gained in the study of the functioning of the psyche in the 

norm and pathology. 

3) apply the basic methods and techniques of the study of the functions of the nervous 

system. 

4) to synthesize the results of research ,  

5) to evaluate the localized state of personality in the perception of reality. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequsites 
Мектеп курстар:анатомия. 

Школьные курсы: анатомия . 

School courses: anatomy 
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Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequsites 
Психоагностика негіздері,  дифференциалды психология, нейропсихология 

негіздері, психотехнологиялар 

Основы психодиагностики, дифференциальная психология, основы 

нейропсихологии, психотехнологии 

Principles of psychological diagnostics, differential psychology 

 

Тұлға теориялары 

Теории личности 

Personality theory 

«Тұлға теориялары» пәні   психологиялық бағытта болып табылады және 

психология саласының әр түрі аймақтарында мамандандырылған студенттерге арналған.    

Пәннің мақсаты – психологиялық ғылымында тұлға туралы жүйелік көзқарас 

қалыптастыру.  

Пәнді оқыту барысында тұлға психологиясының әдіснамалық негіздері, ұлға 

психологиясының әдіснамалық принциптері: жүйелілік, иерархия, даму, белсенділік, 

детерминизм принциптері, тұлға психологиясының мәселелері, психодинамикалық 

теориялар, мінез-құлықтық бағыт, экзистенциалды-гуманисттік бағыт, кеңес тұлға 

теориялары қарастырылады. 

Пәнді оқыту нәтижесінде студент: 

1) тұлға психологиясының методологиялық қағидалары, тұлға ұйымдасуының 

құрылымы мен деңгейлерін анықтайтын негізгі теорияларына қатысты білімі мен 

түсініктерін көрсетеді; 

2)  тұлға психологиясы саласындағы зерттеулер негізделетін негізгі 

методологиялық қағидаларды талқылайды;  

3) ғылыми теория, психологиялық теория және тұлға теориясының жалпы және 

спецификалық белгілерін ерекшелейді;  

4) ғылыми білімнің заманауи деңгейіндегі тұлға психологиясының негізгі 

сұрақтарының саласын анықтайды; 

5) тұлғаны зерттеу әдістерін саралайды;  

6) тұлғалық көріністерді түсіндіруде актуалды сұрақтарды анықтайды.  

 

Дисциплина «Теории личности» является психологической и  ее изучают все 

студенты, специализирующиеся в различных областях психологической науки и 

практики. 

Целью изучения дисциплины является формирование  системного представления 

о личности  в психологической науке.  

В ходе изучения рассматриваются методологические основы психологии 

личности, методологические принципы психологии личности: принцип системности, 

иерархии, развития, активности, детерминизма, структура и уровни организации 

личности, основные напрвления в исследровании  личности, психодинамическое 

напрвление, поведенческое направление, экзистенциально-гуманистическое направление, 

советские  теории личности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание методологических принципов 

психологии личности, основных теорий, определяющих структуру и уровни организации 

личности, 

2)  обсуждать основные методологические принципы, на которых строятся 

исследования в области психологии личности;  

3) выделять общие и специфические признаки научной теории, психологической 

теории и теории личности;  

4) выделять специфику основных вопросов психологии личности на современном 

уровне научного знания. 

5) анализировать методы исследования личности,  

6) определять  актуальность теории в объяснении  личностных проявлений. 

 

The discipline "Theory of personality" is a psychological and studied by students 

specializing in business psychology, medical and legal psychology 
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The purpose of the discipline is to form a systematic view of the individual in 

psychological science. 

The study examines the methodological foundations of personality psychology, 

methodological principles of personality psychology: the principle of consistency, hierarchy, 

development, activity, determinism, structure and levels of organization of personality, the main 

directions in the study of personality, psychodynamic direction, behavioral direction, 

existential-humanistic direction, Soviet theories of personality. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the methodological principles of 

personality psychology , the basic theories that determine the structure and levels of 

organization of the individual, 

2) discuss the main methodological principles on which research in the field of 

personality psychology is based;  

3) identify General and specific features of the scientific theory, psychological theory 

and theory of personality;  

4) to highlight the specifics of the main issues of personality psychology at the present 

level of scientific knowledge. 

5) analyze the methods of personality research,  

6) determine the relevance of the theory in explaining personal manifestations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Психология негіздері Психология тарихы 

Основы психологии История психологии 

Basics of psychology History of psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Дифференциалды психологияcы, Психологиялық кеңес,  

Дифференциальная психология, Основы психологического консультирования  

Differential psychology , Fundamentalsof psychological counseling 

 

Ерік және эмоция психологиясы 

Психология воли и эмоций 

Psychology of emotions and will 

 «Ерік және эмоция психологиясы» психологиялық пән болып табылады және 

психологиялық ғылым мен практиканың барлық аймақтарында оқитын студенттерге 

арналған . 

Мақсаты – іс-әрекет барысында және өмірлік жолындағы тұлғаның әлеуметтік 

мінез-құлқының құрылымын, мәнін түсіну, қалыптастыру. 

Пәнді оқыту барысында пәннің негізгі категориялары мен аңықтамалары, ерік 

және эмоция, эмоция жөнінде түсінік, эмоция формалары және негізгі түрлері, ерік және 

сезім арасындағы байланыс,  еріктік қасиеттер,  шетелдік, ресейлік және қазақстандық 

ерік теориялары, темперамент және мінез, қабілет пен мотивация.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент:  

1)тұлға құрылымының концепциясын, дамуының қоғаушы күштерін, ерік және 

эмоционалды аспектілерінің мәнін, индивидуалды айырмашалықтар табиғатын және 

көріну механизмдері жөнінде білімі мен түсінігін көрсетеді; 

2) тұлғаның индивидуалды айырмашылықтарына психодиагностика жүргізе алу; 

тұлғаның іс-әрекет пен қарым-қатынаста функционалдануының фенгмендерін талдай 

алады. 

3) қызмет пен қарым-қатынас барысында тұлға қызметінің феноменін 

сараптайды; 

4) тұлғаның индивидуалды ерекшеліктерін, оның эмоционалды-еріктік аймағын 

психологиялық диагностикасын жасай алады.  

5) эмоционалды күйлерді және олардың көріну  белгілерін бағалау  

 

Дисциплина «Психология воли и эмоций» является психологической и ее изучают 

все студенты, специализирующиеся в различных областях психологической науки и 

практики. 

Целью является формирование  понимания сущности, структуры «потребность-

мотивация-воля- способности», функционирования и развития личности в процессах 
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деятельности и социального поведения на жизненном пути. 

В ходе изучения рассматриваются эмоция и психология чувств, понятие эмоций. 

свойства,виды и основные формы эмоций, понятие воли и волевого акта, волевые 

качества, зарубежные, российские и современные казахстанские теории воли, 

темперамент и характер,способности и мотивация. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) демонстрировать знание и понимание      концепции структуры личности, её 

движущих сил развития, роль и значение волевых и эмоциональных  аспектов; подходов 

к пониманию природы индивидуальных различий и механизмов их проявления; 

2) проводить психодиагностику индивидуальных различий личности;  

3) анализировать феномены функционирования личности в деятельности и 

общении; 

4)проводить  психологическую  диагностику и анализ индивидуальных 

особенностей личности, её эмоционально-волевой сферы. 

5) оценивать эмоциональные состояния и смптоматику их проявлений 

 

The discipline "Psychology of will and emotions" is psychological and it is studied by 

all students specializing in various fields of psychological science and practice. 

The aim is to form an understanding of the essence, structure, "need-motivation-will - 

ability", the functioning and development of the individual in the processes of activity and 

social behavior in life. 

In the course of the study deals with the emotion and psychology of the senses, the 

concept of emotion. properties,types and basic forms of emotions, the concept of will and 

volitional act, volitional qualities, foreign, Russian and modern Kazakh theories of will, 

temperament and character,abilities and motivation. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1)demonstrate knowledge and understanding of the concept of personality structure, its 

driving forces of development, the role and importance of volitional and emotional aspects; 

approaches to understanding the nature of individual differences and mechanisms of their 

manifestation; 

2) conduct a diagnostics of individual differences of personality;  

3) to analyze the phenomena of functioning of personality in activity and 

communication; 

4)to carry out psychological diagnostics and analysis of individual characteristics of the 

personality, its emotional and volitional sphere. 

5) олардың көріністерінің эмоциялық жағдайын және симптоматикасын бағалау 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Психология негіздері, Психология тарихы 

Основы психологии, История психологии 

Basics of psychology, History of psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Психологиялық кеңес беру негіздері, Жалпы психология  

Основы психологического консультирования, Общая психология  

Bases of psychological consultation, General psychology 

 

Мотивация психологиясы  

Психология мотивации 

Psychology of motivation 

«Мотивация психологиясы» психологиялық болып табылады және оны 

психологиялық ғылым мен тәжірибе аймағында оқитын барлық студентермен 

оқытылады. 

Пән мақсаты ғылыми-психологиялық зерттеулер мен жеке тұлғаны дамытудағы 

оның маңызы, мотивация туралы студенттердің идеяларын қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәнді оқыту барысында психологиядағы  мотивация мәселелері, мотифациялық 

үрдістердің негізгі мсәелесі ретінде қажеттілік сұрақтары, ынталандыру түрлері мен 

жіктелуі, базалық ынталандыру мен оятудың қайнар көздері, тұрақты және ситуациялық 

мотивация, тартылыс деңгейлері, сыртқы және ішкі мотивация мәселелері.   
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Оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) адамның қажеттілігі-мотивациялық сала қалыптастыруға негізгі теориялық 

көзқарастар білу; қызмет қағидаттары, жүйелі, дамыту, тұтастығын, медиация, сана мен 

мінез-қызметі мен мен менталитетті қалыптастыру, олардың рөлін бірлігі; адамның 

мотивациялық саласын диагностика және дамыту әдістері; мотивациялық процестердің 

классификациясы (құрылымы, функциясы және генезисі) бойынша білімі мен түсінігін 

көрсетеді 

2) жеке тұлғаның қажеттілігі-мотивациялық саласындағы фактілер, проблемалары 

мен даму заңдылықтарын салыстырады 

 3) қажеттілік-мотивациялық саласында практикалық көріністеріне теориялық 

зерттейді 

4) жеке тұлғаның мотивациялық саласын диагностикалау әдістерін қолдану;  

5) тұлғаның мотивациялық сферасын сипаттау 

6) еркін ғылыми және психологиялық әдебиеттерді талдау және сенімдегі 

психологтар мен клиенттермен қарым-қатынас процесінде алған білімдерін пайдаланады. 

   

Дисциплина «Психология мотивации» является психологической и ее изучают все 

студенты, специализирующиеся в различных областях психологической науки и 

практики. 

Целью является формирование у студентов представления о том, что такое 

мотивация как область научных психологических исследований и ее значимость в 

развития личности 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются основные проблемы психологии 

мотивации, потребности как основа мотивационных процессов, виды мотивов и основные 

критерии их классификации, общее представление о базовой мотивации и первичных 

источниках побуждения, мотивация и деятельность, постоянная и ситуативная 

мотивация, уровень притязаний, мотивация достижения, проблема внешней и внутренней 

мотивации. 

В результате изучения обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание основных теоретических подходов к 

формированию мотивационно-потребностной сферы личности; принципов активности, 

системности, развития, целостности, опосредствования, единства сознания и 

деятельности и их роль в формировании поведения и психики; классификаций 

мотивационных  процессов (по структуре, функциям и генезису);  

2) сопоставлять  факты, проблемы и закономерности развития в мотивационно-

потребностной  сфере личности;  

3) соотносить теоретические обоснования с  практическими проявлениями  в 

мотивационно-потребностной сфере; 

4) использовать методы диагностики и развития мотивационной  сферы человека;  

5) описывать  мотивационную сферу личности;  

6) анализировать научно-психологическую литературу и использовать 

полученные знания в процессе общения с коллегами-психологами и клиентами. 

 

The discipline "Psychology of motivation" is psychological and it is studied by all 

students specializing in various fields of psychological science and practice. 

The aim is to form students ' understanding of what motivation is as a field of scientific 

psychological research and its importance in the development of personality 

In the course of studying the discipline the main problems of psychology of motivation, 

needs as the basis of motivational processes, types of motives and the main criteria for their 

classification, a General idea of the basic motivation and the primary sources of motivation, 

motivation and activity, constant and situational motivation, the level of claims, achievement 

motivation, the problem of external and internal motivation. 

As a result of the study, the student will: 

1) to demonstrate knowledge and understanding of the basic theoretical approaches to 

the formation of motivational and need sphere of the individual; principles of activity, system, 

development, integrity, mediation, unity of consciousness and activity and their role in the 

formation of behavior and psyche; classifications of motivational processes (structure, functions 

and Genesis);  
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2) to compare the facts, problems and patterns of development in the motivational and 

need sphere of the individual;  

3) to relate theoretical underpinnings to practical effects in the motivational-requirement 

sphere; 

4) methods of diagnostics and development of the motivational sphere of the person;  

5) describe the motivational sphere of personality;  

6) analyze scientific and psychological literature and use the knowledge gained in the 

process of communication with fellow psychologists and clients. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Психология негіздері, Психология тарихы 

Основы психологии, История психологии 

Basics of psychology, History of psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Психологиялық кеңес, Дифференциалды психология  

Основы психологического консультирования, Дифференциальная психология  

Fundamentalsof psychological counseling, Differential psychology 

 

Психогенетика 

Психогенетика 

Psychogenetics 

 «Психогенетика» пәні  психологиялық болып табылады және оны психологиялық 

ғылым мен тәжірибе аймағында оқитын барлық студентермен оқытылады  

Пәннің мақсаты – психолог-студенттерінде психологиялық және 

психофизиологиялық аспектілер бойынша индивидуальді ерекшеліктер 

қалыптасуындағы тұқымқуалаушылық пен ортаның рөлі.  

Пәнді оқыту барысында психогенетиканың пәні, басқа ғылымдармен байланысы, 

орта және тұқымқуалаушылық, тұқымқуалаушылықтың хромосомдік теориясы, Г. 

Менделдің классикалық заңдылықтары, популяциондық  генетиканың негіздері, 

психогенетиканың әдістері, интеллектіні психогенетикалық  зерттеу, аномалды және 

девиантты мінез-құлықтың психогенетикасы қарастырылады.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) психогенетикалық зерттеулердің әдіснамасын, психогенетиканың даму 

тарихын, заманауи психогенетика,  адамның психофизиологиялық және психологиялық 

белгілердің қалыптасуында орта мен тұқымқуалаушылықтың маңыздылығы туралы 

білімі мен түсінігін көрсетеді; 

2) өзбетінше психогенетикалық зерттеулердің нәтижелерін талдай алады; 

3) психогенетиканың зерттеулерді өз бетінші жүргізеді; 

4) нәтижелерін кәсіби түрде талдайды; 

5) психогенетиканың негізгі әдістерін қолданады.  

 

Дисциплина «Психогенетика» является психологической и ее изучают все 

студенты, специализирующиеся в различных областях психологической науки и 

практики. 

Целью  изучения является формирование  у студентов-психологов представления 

о роли наследственности и среды в формировании индивидуальных различий по 

психологическим и психофизиологическим признакам.  

В ходе изучения дисциплины рассматриваются предмет психогенетики, связь с 

другими науками, наследственность и изменчивость, хромосомная теория 

наследственности, классические законы Г. Менделя, основы популяционой генетики. 

методы психогенетики,  психогенетические исследования интеллекта, психогенетика 

аномального и девиантного поведения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонтсрировать знание и понимание методологии психогенетических 

исследований, истории развития и современного состояния  психогенетики, значения 

наследственности и среды в формировании психологических и психофизиологических 

признаков человека; 

2) самостоятельно анализировать результаты психогенетических исследований,  

3) самостоятельно проводить психогенетическое исследование; 
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4) грамотно интерпретировать их результаты,  

5) применять основные методы психогенетики. 

 

The discipline "Psychogenetics" is psychological and it is studied by all students 

specializing in various fields of psychological science and practice. 

The aim of the study is to form students-psychologists understanding of the role of 

heredity and environment in the formation of individual differences in psychological and 

psychophysiological characteristics.  

The subject of psychogenetics, connection with other Sciences, heredity and variability, 

chromosomal theory of heredity, classical laws Of Mendel, basics of population genetics are 

considered in the course of studying the discipline. methods of psychogenetics, psychogenetic 

studies of intelligence, psychogenetics of abnormal and deviant behavior. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the methodology of psychogenetic 

research, the history of development and the current state of psychogenetics, the importance of 

heredity and environment in the formation of psychological and psychophysiological 

characteristics of a person; 

2) ability to analyze results of behavioral genetic research,  

3) to conduct a behavioral genetic study; 

4) interpret their results correctly,  

5) apply the basic methods of psychogenetics. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Психология негіздері, Психология тарихы 

Основы психологии, История психологии 

Basics of psychology, History of psychology  

Постреквизиты/Постреквезиттер/ Postrequisites 
Дифференциалды психологияcы,  Тұлға психологиясына кіріспе 

Дифференциальная психология, Введение в психологию личности 

Differential psychology, Introduction to the psychology of the individual 

 

             Спорттық психологияға кіріспе 

Введение в спортивную психологию 

Introduction to sports psychology 

Мамандандыру пәні қолданбалы психологиялық пәндердің бірі болып табылады 

және «Психология» мамандығы бойынша студенттерді кәсіби даярлаудың ажырамас 

бөлігі болып табылады. 

Пәннің мақсаты тәртіпті дамыту,  теориялық негіздерін, мақсаттары, міндеттері 

және принциптері туралы білім, әдістері, және спорттық психология қызметінің негізгі 

психологиялық ерекшеліктерін кешенді жүйесін қалыптастыру. 

Пәнді оқыту барысында спорттық психологияға кіріспе, спорттың психологиялық 

негіздері,  спорттық қызметтің психологиялық ерекшеліктері, жеке бас жаттықтырушы 

психологиясы, спортшының жеке басының психологиясы, спорттық топтардың 

әлеуметтік психологиясы, спорттық қызметті психологиялық қолдау, спорттық қызметтің 

психологиялық ерекшеліктері,  тренингтің психологиялық негіздері және бәсекелестік 

үдерісі тақырыптары қарастырылады.  

Пәнді оқыту нәтижесінде студент: 

1) спорт психологиясының негізгі принциптері, мақсаттары мен міндеттерін, 

дене тәрбиесі мен спорттың психологиясының мәні, әсіресе спорттық іс-шараларға 

қатысу, спорттық қызметтің психологиялық ерекшеліктеріне қатысты білімдері мен 

түсінігін көрсетеді; 

2) спортшының жеке басының психологиялық ерекшеліктері, спорттық 

топтардың әлеуметтік-психологиялық сипаттамалары, спорттық іс-әрекеттерді 

психологиялық қолдауды қамтамасыз етудің негізгі әдістерін талқылайды; 

3) теориялық білімді практикалық тапсырмалар бойынша қолданады; 

4) тренерлер мен спортшылардың спорттық іс-әрекеттеріндегі психологиялық 

көріністерді негіздейді; 

5) спорттық психодиагностика әдістерін қолданады. 
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Дисциплина специализации относится к числу прикладных психологических 

дисциплин и является составной частью профессиональной подготовки студентов . 

Целью освоения дисциплины является формирование целостной системы знаний 

о теоретических основах, целях,задач и принципах, методов и основных 

психологических особенностей деятельности в спортивной психологии. 

В ходе изучения рассматриваются введение в историю спортивной психологии, 

психологические основы обучения на спортивных занятиях, психологические 

особенности спортивной деятельности,психология личности тренера, психология 

личности спортсмена, социальная психология спортивных групп, психологическое 

обеспечение спортивной деятельности, психологические особенности спортивной 

деятельности, психологические основы тренировочного и соревновательного процесса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание сущности психологии физического 

воспитания и спорта, особенностей обучения на спортивных занятиях, психологических 

особенностей спортивной деятельности,  

психологических особенностей личности тренера и спортсмена, основных методов 

работы по обеспечению психологического сопровождения спортивной деятельности; 

2) анализировать психологические особенности личности спортсмена, социально-

психологические особенности спортивных групп; 

3) применять  теоретические знания на практических заданиях;  

4) обосновывать психологические проявления в спортивной деятельности 

тренеров и спортсменов; 

5) использовать методы спортивной психодиагностики.  

 

The discipline of specialization is one of the applied psychological disciplines and is an 

integral part of the professional training of students . 

The purpose of development of discipline is formation of integral system of knowledge 

of theoretical bases, the purposes,tasks and the principles, methods and the main psychological 

features of activity in sports psychology. 

 The study examines the introduction to the history of sports psychology, psychological 

foundations of training in sports, psychological characteristics of sports activities,psychology of 

the coach, psychology of the athlete, social psychology of sports groups, psychological support 

of sports activities, psychological characteristics of sports activities, psychological foundations 

of training and competitive process. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the essence of psychology of physical 

education and sports, features of training in sports, psychological characteristics of sports 

activities,  

psychological features of the personality of the coach and the athlete, the main methods 

of work to ensure psychological support of sports activities; 

2) analyze the psychological characteristics of the individual athlete, social and 

psychological characteristics of sports groups; 

3) apply theoretical knowledge on practical tasks;  

4) to justify psychological manifestations in sports activities of coaches and athletes; 

5) use methods of sports psycho-diagnostics 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Психология негіздері, Психология тарихы 

Основы психологии, История психологии 

Basics of psychology, History of psychology  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Спортшылдықтың психологиясы  

Психология  спортивного мастерства 

Psychology of Sportsmanship 

 

Психология тарихы 

История психологии 

History of psychology 
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 «Психология тарихы» психологиялық бағытта болып табылады, сондай ақ 

психология мамандығы студентеріне оқытылады.   

Пәннің мақсаты әлемдік және отандық тарихта психологиялық білімдердің пацда 

болуы мен дамуы туралы студенттерде ғылыми көзқарас қалыптастыру.  

Пәнді оқыту барысында психология тарихы, теориялық және әдістемелік 

негіздері, антикалық психология, ежелгі Шығыстағы психологиялық пікірлер, орта ғасыр 

мен Қайта өркендеу дәуіріндегі психология, XVII-ғасырдағы Европалық психология. 

XVIII–ғасырдағы психологияның дамуы, XIX-ғасырдағы психологияның дамуы, қазақ 

психологиясының тарихы, психологиядағы XIX-XX ғасыр шеңберіндегі теориялық 

тұжырымдамалар, XIX-ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың басындағы 

эксперименттік психологияның дамуы, психологиядағы әлемдік мектептер. Казахстандық 

психологияның тарихы, Шетелдік психологияның жаңа беталыстары мен бағыттары 

тақырыптары қарастырылады.  

Студент пәнді оқу нәтижесінде: 

1)психология тарихы,психологиялық ғылым әлемде бар базалық мектептер мен 

тәсілдер; тарихи және психологиялық зерттеу әдістері туралы білімі мен түсінігін 

көрсетеді; 

2)әлемдік психология ғылымындағы негізгі мектептер мен әдістерді сараптайды; 

3) ғылыми – зерттеу және тәжірибелік қызмет саласында тарихи-психологиялық 

білімдерді қолданады;  

4) психологтың тарихи-психологиялық ойлауыне ие болады; 

5) тарихи-психологиялық зерттеулерді жүйелейді; 

6) психология тарихының заманауи жағдайы мен актуалды сұрақтары жөнінде 

қорытындылар шығарады. 

 

Дисциплина «История психологии» является психологической и изучается 

всеми студентами  психологами.  

Целью дисциплины является формирование у студентов научных представлений о 

возникновении и динамике развития психологических знаний в мировой и отечественной 

истории. 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются психологические воззрения в 

античную эпоху, развитие психологической мысли периода Средневековья, арабоязычная 

средневековая психологическая мысль, психологическая мысль периода Возрождения 

(конец XV – начало XVII в.), философско-психологическая мысль Нового времени 

(период научной революции XVII в.),психологическая мысль XVIII в.,  развитие 

психологии  в XIX в., период «открытого кризиса» в психологии и основные направления 

развития психологии в этот период (начало ХХ в.)., развитие психологии в начале, 

середине XX в. , развитие советской психологии в послевоенные годы (50-е – 90-е гг. XX 

в.) , развитие Казахстанской психологии, современныенаучные направления и системы в 

мировой психологии. 

В результате изучения обучающийся будет:  

1)демонстрировать знание и понимание  основных этапы и периоды развития 

психологической науки от возникновения психологических идей в древности до обзора 

современных направлений психологических исследований.  

2)  анализировать основные школы и подходы, существующие в мировой 

психологической науке; 

3) применять историко-психологические знания в области научно- 

исследовательской и практической деятельности;  

4) оладать историко-психологическим  мышленем  психолога; 

5) систематизировать   историко-психологические исследования; 

6) делать выводы о  современном состоянии и актуальных проблемах истории 

психологии.  

 

The discipline "History of psychology" is psychological and is studied by all students 

psychologists.  

The aim of the discipline is to form students ' scientific ideas about the origin and 

dynamics of psychological knowledge in world and national history. 
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In the course of the discipline describes psychological beliefs in ancient times, the 

development of psychological thought from the Medieval period, Arabic-speaking medieval 

psychological thought, psychological thought of the period of Revival (end XV – beginning of 

XVII C.), philosophical and psychological thought in modern times (the period of the scientific 

revolution of the XVII century),the psychological thought of the XVIII century, the 

development of psychology in the nineteenth century, the period of "open crisis" in psychology 

and the main directions of development of psychology in this period (early XX century)., the 

development of psychology in the early, mid-XX century. , the development of Soviet 

psychology in the postwar years (50-90-ies. XX century.) , the development of Kazakh 

psychology, modern scientific trends and systems in world psychology. 

As a result of the study, the student will:  

1)to demonstrate knowledge and understanding of the main stages and periods of 

development of psychological science from the emergence of psychological ideas in ancient 

times to the review of modern trends in psychological research.  

2) to analyze the main schools and approaches existing in the world of psychological 

science; 

3) apply historical and psychological knowledge in the field of research and practice;  

4) to possess historical and psychological thinking of a psychologist; 

5) systematize historical and psychological research; 

6) to draw conclusions about the current state and actual 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Психология негіздері,  

Основы психологии,  

Basics of psychology,  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Дифференциалды психологиясы, Психотерапия  негіздері, Психологиялық кеңес 

беру негіздері 

Дифференциальная психология, Основы психотерапии,   Основы 

психологического консультирования 

Differential psychology, fundamentals of psychotherapy, fundamentals of psychological 

counseling 

 

Тайм-менеджмент 

Тайм-менеджмент  

Time management 

«Тайм-менеджмент» психологиялық болып табылады және оны психологиялық 

ғылым мен тәжірибе аймағында оқитын барлық студентермен оқытылады . 

Мақсаты - студент-психологтар негізгі әдістерімен уақытты басқару тәсілдері мен 

олармен жұмыс істеу, олардың классификациями және қолдану ерекшеліктерімен. 

Пәнді оқыту барысында уақытты стратегиялық және тактикалық жоспарлау, 

мақсатты қою дағдылары, шешімдер қабылдау, жоспарлау құралдары, ауқымы 

жоспарлау, уақытты тиімсіз пайдалану, өзіндік мотивация тақырыптары қарастырылады.  

Пәнді оқыту нәтижесінде студент: 

1) пәннің түсініктік аппараты,  уақытша кеңістікті ұйымдастыру мен өткізудің 

ғылыми негіздері, жоспарлаудың көлемдері, уақытты реттеу мен бақылау туралы 

білімдері мен түсініктерін көрсетеді;  

2) уақытты жоспарлай біледі, басқарады; 

3) осы пәннің әдістерін қолдана отырып уақытша шыындардың сараптамасын 

жүргізеді. 

4) жұмыс уақытының уақытша кеңістігін жобалау; 

5) уақытты пайдалану тиімділігін бағалау 

 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» является психологической и ее изучают все 

студенты, специализирующиеся в различных областях психологической науки и 

практики. 

Целью является ознакомление студентов-психологов с основными методами 

управления  временем, способами работы с ними, их классификациями и особенностями 

применения.  



25 

 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются стратегическое и тактическое 

планирование времени, навыки постановки цели, принятие решений, инструменты 

планирования,  масштабы планирования, поглотители времени,самомотивация.  

В результате изучения студент  будет: 

1) демонстрировать знание и понимание  понятийного аппарата дисциплины; 

основ научной организации и проведения методов организации своего временного 

пространства; возможностей саморегуляции и контроля времени; 

2) планировать время как ресурс и управлять им;  

3) проведить анализа временных затрат с использованием методов данной 

дисциплины. 

4) проектировать временное пространство рабочего времени; 

5) оценивать эффективность  использования времени 

 

The discipline "Time management" is psychological and it is studied by all students 

specializing in various fields of psychological science and practice. 

The aim is to familiarize students-psychologists with the basic methods of time 

management, ways to work with them, their classifications and application features. 

In the course of studying the discipline, strategic and tactical time planning, goal setting 

skills, decision-making, planning tools, planning scales, time sinks,self-motivation are 

considered. 

As a result of the study, the student will: 

1) to demonstrate knowledge and understanding of the conceptual apparatus of the 

discipline; the basics of scientific organization and methods of organizing their time space; the 

possibilities of self-regulation and time control; 

2) plan and manage time as a resource; 

3) to analyze the time spent using the methods of the discipline. 

4) design temporary working time space; 

5) evaluate the effectiveness of the use of time 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Психология негіздері,  

Основы психологии,  

Basics of psychology,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Адам ресурстарын басқару ,Ұйымдағы тәртіп 

Менеджмент человеческих ресурсов, Организационное поведение 

Human Resource Management, Organizational behaviour 

 

             Эксперименталды психология және психодиагностика бойынша  практикум 

Практикум по экспериментальной психологии и психодиагностике 

Workshop on experimental psychology and psychodiagnostics 

Мақсаты –практикада психодиагностиканың теориялық білімін қолдана алу 

дағдыларын дамыту; тұлғаны сипаттайтын психологиялық фактілерді жинай алу, талдай 

алу, синтездей алу сияқты сапаларды қалыптастыру; дұрыс қорытындыларды шығары, 

алынған мәліметтерді талдай алуды қалыптастыру. Ғылыми зерттеу мәдениетінің 

дамуына сабақтасу, психологиялық зерттеудің әдіс-тәсілдеріне үйрену, тұлғаның таным 

процестерін зерттейтін әдістер мен әдістемелерді қолдана алу дағдыларын дамыту.  

Пәнді оқыту барысында эксперименталды психологияның тәжірибесі мен 

әдістемесі, психологиялық экспериментті ұйымдастыру және жүргізу, психологиялық 

эксперименттегі өзгерістер және оларды өлшеу. психодиагностиканың негізгі түсініктері. 

психодиагностиканың психометриялық негізі. тұлға және интеллект психодиагностикасы 

тақырыптары қарастырылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент:  

1) адамның іс-әрекеті мен қарым-қатынасында жоғары психикалық процестерді 

талдай алу, тұлғаның өмірлік іс-әрекетінде психикалық процестерді зерттеуде 

эмпирикалық материалдарды сауатты түрде қолдана алу білімдері мен түсінігін 

көрсетеді; 
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2) адамның іс-әрекеті мен қарым-қатынасында жоғары психикалық процестерді 

талдай алу, тұлғаның өмірлік іс-әрекетінде психикалық процестерді зерттеуде 

эмпирикалық материалдарды сауатты түрде қолдана алады.  

3)  әдістер көмегімен алынған ақпараттарды дұрыс қорытындылап, салыстыра 

алады;  

4) тұлғаны зерттеу барысында ашылған жеке мәселелерді жазбаша түрде 

құрастырып, шолу жасай алады; 

5)  зерттелушілердің жастық ерекшеліктерін ескере отырып психодиагностикалық 

зерттеулер жүргізеді;  

6) диагностикалық зерттеу нәтижелері бойынша интерпретацияларды 

қорытындылап дайындайды.  

 

Дисциплина «Практикум по экспериментальной психологии и психодиагностике» 

является психологической и ее изучают все студенты, специализирующиеся в различных 

областях психологической науки и практики. 

Цель изучения дисциплины формирование и развитие таких качеств 

профессионального мышления как анализ, синтез и обобщение психологических фактов,  

обеспечивающих культуру научного исследования,  развитие умений и навыков в 

практическом овладении тестами и методиками по изучению познавательных процессов 

личности. 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются методология и практика 

экспериментальной психологии, организация и проведение психологического 

эксперимента, переменные в психологическом эксперименте и их измерение. основные 

понятия психодиагностики, психометрические основы психодиагностики, 

психодиагностика личности и интеллекта. 

 В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) демонстрировать знание и понимание   современные  проблемы,  тенденции и 

концепции; структуру, виды, функции и роль и значение высших психических процессов 

человека;  принципы работы с диагностическим материалом и интерпретативной 

деятельности; 

2)  грамотно использовать методы эмпирического исследования в изучении 

психических процессов в  жизнедеятельности личности; 

3)  делать правильные выводы и логически сопоставлять полученные с помощью 

методов данные;  

4) оформлять  письменно  теоретические обзоры  при  раскрытии  частных  

проблем в исследовании личности; 

5)  простраивать психодиагностическое исследование с учетом возрастных 

особенностей личности испытуемых;  

6) обрабатывать интерпретации и представления отчетной документации по 

итогам диагностического исследования. 

 

The discipline "Practical Work on experimental psychology and psychodiagnostics" 

is psychological and it is studied by all students specializing in various fields of 

psychological science and practice. 

 The purpose of study of discipline formation and development of such qualities of 

professional thinking as analysis, synthesis and generalization of psychological facts, to 

ensure a culture of scientific research, the development of skills and habits in practical 

mastery of the tests and the methodologies to study the cognitive processes of the 

individual. 

In the course of studying the discipline the methodology and practice of 

experimental psychology, organization and conduct of psychological experiment, variables 

in psychological experiment and their measurement are considered. basic concepts of 

psychodiagnostics, psychometric bases of psychodiagnostics, psychodiagnostics of the 

personality and intelligence. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1)demonstrate knowledge and understanding of modern problems, trends and 

concepts; structure, types, functions and role and importance of higher mental processes; 

principles of work with diagnostic material and interpretative activity; 
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2) competently use the methods of empirical research in the study of mental 

processes in the life of the individual; 

3) draw the right conclusions and logically compare the data obtained using the 

methods;  

4) make out in writing theoretical reviews in the disclosure of particular problems in 

the study of personality; 

5) idle psychodiagnostic study, taking into account the age characteristics of the 

personality of the subjects;  

6) process the interpretation and presentation of the reporting documentation on the 

results of the diagnostic study. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 
Психология негіздері, Психология тарихы 

Основы психологии, История психологии 

Basics of psychology, History of psychology  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Дифференциалды психологияcы, Психологиялық кеңес,  

Дифференциальная психология, Основы психологического консультирования  

Differential psychology , Fundamentalsof psychological counseling 

 

Психолингвистика 

Психолингвистика 

Psycholinguisttics 

«Психолингвистика» психологиялық болып табылады және оны психологиялық 

ғылым мен тәжірибе аймағында оқитын барлық студентермен оқытылады . 

Мақсаты -тарихымен таныстыру, қазіргі заманғы. Психолингвистиканың негізгі 

бағыттары, сөйлеу өндірістік процестер, шет тілдері және аударма зерттеу 

психолингвистикалық ерекшеліктері, зерттеу қазіргі заманғы байланыс проблемасы 

аудандарда психолингвистикалық білімді пайдалану мүмкіндігін көрсететін, тіл 

құрылымдардың психикалық механизмдерін ерекшелігін көрсетеді.-  

Пәнді оқыту барысында психолингвистиканың психологиялық негіздері, сөзді 

құрау, сөзді қабылдау, тіл жүйесі, дискурс психолингвистиканың объектісі ретінде, тіл 

өнері, психолингвистикадағы эксперимент (психолингвистикалық зерттеу әдістері),  

психолингвистиканың қолданбалы аспектілері.  

Пәнді оқыту нәтижесінде студент: 

1) психолингвистиканың базалық түсініктері, даму кезеңдері мен басқа 

салалармен байланысы, тілдік структураларда психикалық механизмдердің бейнесі, 

тілдік әсердің заманауи түсініктері туралы білімдерін көрсетеді; 

2) сөйлеушінің психикалық ерекшеліктерін анықтау үшін психолингвистикалық 

білімдерді қолданады;  

3) заманауи коммуникацияның мәселелі аймақтарында психолингвистикалық 

білімдерді қолданады;  

4) алынған білімдерді кәсіби салада қолданады;  

5)  психолингвистикалық зерттеулер жүргізгенде негізгі әдістерді қолдану. 

 

Дисциплина «Психолингвистика» является психологической и ее изучают все 

студенты, специализирующиеся в различных областях психологической науки и 

практики. 

Целью  является  ознакомление студентов с историей и основными 

направлениями современной психолингвистики, процессами речепроизводства и 

речевосприятия, психолингвистическими особенностями изучения иностранных языков и 

переводческой деятельности, исследование специфики отражения психических 

механизмов в языковых структурах, демонстрация возможности использования 

психолингвистического знания в проблемных областях современной коммуникации. 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются психолингвистика - наука 

интегративного типа, психологические основы психолингвистики как науки, 

производство речи, восприятие речи, система языка, дискурс как объект 

психолингвистики, языковая способность,эксперимент в психолингвистике (методы 

психолингвистических исследований), прикладные аспекты психолингвистики.  
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В результате изучения студент  должен: 

1) демонстировать знание и понимание  базовых понятий  психолингвистики, 

этапов развития психолингвистики и её связи с другими лингвистическими 

дисциплинами; специфику отражения психических механизмов в языковых структурах; 

базовые понятия современной теории речевого воздействия.  

2) использовать лингвистические данные в изучении психических особенностей 

говорящего;  

3) использовать психолингвистические знания в проблемных областях 

современной коммуникации;  

4) использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

5)  применять основные методики проведения психолингвистических 

исследований. 

 

The discipline "Psycholinguistics" is psychological and it is studied by all students 

specializing in various fields of psychological science and practice. 

The aim is to familiarize students with the history and main directions of modern 

psycholinguistics, the processes of speech production and speech perception, psycholinguistic 

features of foreign language learning and translation activities, the study of the specificity of 

reflection of mental mechanisms in language structures, demonstration of the possibility of 

using psycholinguistic knowledge in the problem areas of modern communication. 

In the course of studying the discipline considers psycholinguistics - the science of the 

integrative type, psychological foundations of psycholinguistics as a science, the production of 

speech, speech perception, language system, discourse as an object of psycholinguistics, 

language ability,experiment in psycholinguistics (methods in psycholinguistic research), applied 

aspects of psycholinguistics.  

As a result of the study, the student must: 

1) to demonstrate knowledge and understanding of basic concepts of psycholinguistics, 

stages of development of psycholinguistics and its connection with other linguistic disciplines; 

specificity of reflection of mental mechanisms in language structures; basic concepts of modern 

theory of speech influence.  

2) use linguistic data in the study of the mental characteristics of the speaker;  

3) use psycholinguistic knowledge in problem areas of modern communication;  

4) use the acquired knowledge in professional activity; 

5) apply the basic methods of psycholinguistic research. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Психология негіздері, Қазақ (орыс) тілі 

Основы психологии, Казахский (русский) язык  

Basics of psychology, Kazakh (Russian) Language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Психотерапия  негіздері, Психологиялық кеңес беру негіздері 

Основы психотерапии,   Основы психологического консультирования 

Fundamentals of psychotherapy, fundamentals of psychological counseling 

 

Имиджелогия 

Имиджелогия 

Training 
 «Имиджелогия»  пәні қолдаңбалы болып табылады, аудиторияға эффективті әсер 

ету мақсатында нақты жағдай кезінде имеджмейкер қолданатын  комбинацияны жүзеге 

асыру мәселелерін қарастырады,. 

Мақсаты – студенттерді  имеджелогияның негізгі мәселелерімен таныстыру,  

имиджмейкер қызметінің  негізгі заңдармен таныстыру, имиджді құру кезінде негізгі 

әдістерді қолдана алу, имеджмейкер қолданатын технологиялар мен әдістерді эффективті 

түрде қолдану дағдыларын дамыту. 

Пәнді оқыту барысында имиджелогия ғылыми-технологиялық пән ретінде, 

заманауи басқарушының имиджі, қарым-қатынас технологиясы тақырыптары 

қарастырылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) имиджелогияның негізгі категоряларын меңгеру; имидж аңықтамасын 
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қарастыратын негізгі ықпалдарды білу; имиджелогияның заманауи бағыттары; 

имиджелогияның негізгі ғылыми және практикалық мәселелері туралы білімі мен 

түсінігін көрсетеді; 

2) имеджмейкер  қызметіндегі қолданылатын негізгі әдіс тәсілдер, 

технологияларды қолданады; 

3) имидж талдау концепцияларын шығармашылық жолмен қолданады; 

4)  имиджді талдау құралдарын қолданадыприменять инструменты анализа 

имиджа. 

5) тиімді және тиімсіз имидж –бейнпелерді теориялық тұрғысын ескере отырып 

қолданады. 

 

Дисциплина «Имиджелогия» является прикладной и научно обоснованные 

приемы, применяемые в конкретных условиях, позволяют имеджмейкеру создать особую 

комбинацию, при которой воздействие  на аудиторию наиболее эффективно. 

Цель изучения дисциплины - расширение системы знаний и умений студентов о  

психологических и социокультурных закономерностях формирования и 

функционирования имиджа.  

В ходе изучения дисциплины рассматриваются законы имиджмейкерской работы, 

формы и методы построения имиджа; технологии и методы имиджмейкерства имидж 

современного руководителя, технология общения. 

В результате изучения дисциплины  студент  будет: 

1) демонстрировать знание и понимание  сущности имиджелогии,  особенностей 

содержания основных категорий имиджелогии; особенностей основных подходов к 

определению и анализу имиджа; современных направлений имиджелогии; основных 

научные и практических проблем имиджелогии. 

2) использовать  приемы, методы и технологи имиджмейкерства;  

3) распознавать и творчески использовать концепции анализа имиджа;  

4)  применять инструменты анализа имиджа. 

5) анализировать эффективные и неэффективные имидж –образы с учтом 

теоретических положений. 

 

The discipline "Imagology" is applied and scientifically based techniques used in 

specific conditions, allow the image maker to create a special combination in which the impact 

on the audience is most effective. 

The purpose of the discipline is to expand the system of knowledge and skills of 

students about  

psychological and socio-cultural patterns of formation and functioning of the image.  

During the study of the discipline, the laws of image-making work, forms and methods 

of image building, technologies and methods of image-making, the image of the modern leader, 

communication technology are considered. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to demonstrate knowledge and understanding of the essence of imagology, features 

of the content of the main categories of imagology; features of the main approaches to the 

definition and analysis of image; modern trends of imagology; the main scientific and practical 

problems of imagology. 

2) use techniques, methods and technologies of image-making;  

3) to recognize and creatively use the concepts of image analysis;  

4) apply image analysis tools. 

5) analyze effective and ineffective image –images taking into account theoretical 

provisions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Психология негіздері, Мәдениеттану 

Основы психологии, Культурология 

Basics of psychology, Culturology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Басқару психологиясы Психологиялық кеңес беру негіздері 

Психология управления Основы психологического консультирования 

Psychology of management Principles of psychological consultation 
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Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру 

Организация НИР 

Organization of Scientific Research Work 

«Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру» психологиялық болып табылады және 

оны психологиялық ғылым мен тәжірибе аймағында оқитын барлық студентермен 

оқытылады . 

Пәннің мақсаты ғылым негізгі ұғымдар туралы анық идеялар, ғылыми-зерттеу 

кезеңдері, зерттеу нәтижелерін түрлерін, оларды жобалау, іске асыру, жариялау және 

сараптама процесін дамыту болып табылады. 

Пәннің мазмұны: 

Ғылыми зерттеу - бұл ғылымның дамуы мен дамуының нысаны. Ғылыми теория - 

бұл (компьютерлік ғылым бұл жағдайда) тиісті секторында теориясы (гипотеза 

расталған, ұғымдар, пайымдаулар) негізгі элементтерінің бірыңғай жүйесін біріктірілген 

жиынтығы болып табылады теориялық білімді ұйымдастыру жоғары нысаны болып 

табылады. ғылыми әдіс - бұл мақсатқа жету үшін (және т.б. өндірістік, саяси, мәдени, 

ғылыми, білім беру,) адам қызметіне басшылық ережелер мен нормаларға жүйесі. 

Зерттеу әдістері - эмпирикалық және теориялық білім мен шындық құбылыстарын 

зерттеу әдістері, процедуралары мен операциялар. 

Пәндерді оқу нәтижесінде студент: 

1) ғылыми зерттеу процесіндегі неғұрлым мәнді элементтердің мазмұнын, 

әдіснамалық негіз бойынша білімі мен түсінігін көрсету;  

2) зерттеу әдіснамасын суреттеу;   

3) күтілетін зерттеулер бойынша болжамдық ұсыныстар шығару;  

4) ғылыми зерттеуді жоспарлау; 

5) зерттеу алгоритмін қоя алу;  

6) зерттеу нәтижелерін талдай алу;   

7) зерттеу нәтижелерін жазбаша түрде рәсімдей алу.  

 

Дисциплина «Организация НИР» является психологической и ее изучают все 

студенты, специализирующиеся в различных областях психологической науки и 

практики. 

Цель изучения дисциплины является формирование чётких представлений об 

основных понятиях науки, этапах научного исследования, о видах научных результатов, 

процессах их оформления, реализации, публикации и экспертизы. 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются категории «научное 

исследование», «научная теория», гипотеза и ее подтверждение, научный метод , методы 

исследования и их характеристика, построение программы исследования и методы 

обработки данных, основы написания тезисов и статей по итогам проведнного 

исследования. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) демонстрировать знание и понимание методологических основ, сущность и 

содержание наиболее существенных элементов процесса научного исследования; 

используемые в исследовательской практике методов сбора данных и  статистики;  

2) описывать методологию исследования,  

3) выдвигать гипотетические предположения об ожидаемых результатах, 

4) планировать  научное исследование; 

5) выстраивать алгоритм исследования 

6) анализировать  результаты исследования,  

7) оформлять результаты исследования в письменном виде. 

 

The discipline "Organization of research" is psychological and it is studied by all 

students specializing in various fields of psychological science and practice. 

The purpose of the discipline is to form a clear understanding of the basic concepts of 

science, the stages of scientific research, the types of scientific results, the processes of their 

design, implementation, publication and examination. 

During the study of the discipline the categories "scientific research", "scientific 

theory", hypothesis and its confirmation, scientific method , research methods and their 
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characteristics, the construction of the research program and data processing methods, the basics 

of writing theses and articles on the results of the study. 

As a result of studying the discipline, the student must: 

1) demonstrate knowledge and understanding of methodological foundations, essence 

and content of the most essential elements of the research process; methods of data collection 

and statistics used in research practice;  

2) describe the research methodology,  

3) make hypothetical assumptions about the expected results, 

4) to plan a scientific study; 

5) to build the algorithm of the study 

6) analyze the results of the study,  

7) draw up the results of the study in writing. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Эксперименталды психология және психодиагностика бойынша  практикум 

Практикум по экспериментальной психологии и психодиагностике 

Workshop on experimental psychology and psychodiagnostics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 
Производственная практика,Написание дипломной работы по траектории 

Productiv practice, Writing a thesis on the trajectory 

 

Қақтығыстану 

Конфликтология  

Conflict 

«Қақтығыстану» пәні психологиялық болып табылады  және бизнес-психология 

саласында оқитын студенттерге арналған    

Курстың  мақсаты – қақтығыс феномені жайлы  психологиялық білімдер 

жүйесін қалыптастыру,  қақтығыстың заманауи психотехнологиялармен студенттерді 

таныстырду, қақтығыстарды реттеу және алдын алу. 

«Қақтығыстану» пәні келесі бөлімдерден тұрады:  қақтығыстануға кіріспе; 

қақтығыстың феноменологиясы; қақтығыстарды басқару; қақтығыстардың әр-түрлі 

түрлерін зерттеу бағыттары; қақтығыстанудың практикалық  тіркемелер. 

Пәнді оқыту нәтижесінде студент: 

1) қақтығыстың  құрылымы мен факторларын білуді және түсінуді көрсету; 

2) қақтығыстану саласындағы зерттеулердің негізгі әдіснамалық қағидаттарды 

талқылау;  

3) қақтығыстың пайда болуының жалпы және ерекше белгілерін бөлу ; 

4) жеке тұлғаның қақтығыс көрінісінің ерекшелігін көрсету 

5) қақтығыс жағдайларды шешу  және алдын алу әдістерін қолдану 

 

Дисциплина «Конфликтология» является психологической и изучается 

студентами специализирующимися в бизнес психологии. 

Цели курса - освоение студентами системы психологических знаний о феномене 

конфликта и ознакомление их с современными психотехнологиями предотвращения и 

урегулирования конфликтов. 

Дисциплина включает разделы:  введение в конфликтологию; феноменология 

конфликта; управление конфликтами; направления исследований различных типов 

конфликтов; практические приложения конфликтологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) демонстрировать знание и понимание структуры и факторов конфликта; 

2)  обсуждать основные методологические принципы, на которых строятся 

исследования в области конфликтологии;  

3) выделять общие и специфические признаки возникновения конфликта; 

4) выделять специфику проявления конфликтности личности 

5) применять методы предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций  
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The discipline "Conflict" is a psychological and studied by students specializing in 

business psychology. 

Course objectives - students mastering the system of psychological knowledge about 

the phenomenon of conflict and familiarizing them with modern psychological technologies for 

the prevention and settlement of conflicts. 

Discipline includes the following sections: introduction to conflict studies; 

phenomenology of conflict; conflict management; research directions of the different types of 

conflict; the practical application of conflict resolution. 

As a result of studying discipline the student should: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the structure and factors of the 

conflict; 

2) discuss the basic methodological principles on which research in the field of 

conflict studies is based;  

3) highlight the General and specific signs of conflict ; 

4) highlight the specifics of the manifestation of conflict personality 

5) apply methods of conflict prevention and resolution 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Психология практикумы, Ерікжәнеэмоцияпсихологиясы 

Практикум по психологии, Психология воли и эмоции 

Practical  Psychology , Psychology of  will and emotions 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Басқару психологиясы,Криминалдыпсихологиясы, Жанұялықкеңесберу 

Психология управления, Криминальная психология, Семейное 

консультирование 

Psychology of management, Criminal psychology, Family consultation 

 

Стресс-менеджмент 

Стресс-менеджмент 

Stress-management 

 «Стресс-менеджмент» пәні психологиялық болып табылады және психологиялық 

ғылым пен тәжірибенің әр-түрлі салаларда білім алатын студенттерге оқытылады.  

Мақсаты – кәсіби стресс жайлы жүйелі білімдерді қалыптастыру,  сонымен қатар 

кәсіби стресстің себептері, көрінулері туралы білімдерді дамыту.  Стресс пен жұмыс 

қабілетін диагносттау мақсатында білім мен дағдыларды қалыптастыру.  

Пәнді оқыту барысында стресс-менеджменттің жалпы теориялық білімдері, кәсіби 

іс-әрекеттегі стресс,  ұйымда, фирмада, топта кездесетін стресстік жағдайларды талдау, 

стрессті басқару мәселелердің психологиялық ықпалдары, стресстік жағдайларды 

басқарудағы психотехнологиялар,  стресстің когнитивті сипаттамалары, мазасыздық пен 

когнитивті сипаттамаларды эксперименталды зерттеу,  стрессті жеңудегі негізгі әдістер.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) негізгі ұғымдар және олардың өзарабайланысы,     стресс – менеджменттің 

пәні,      стресстік реакцияларды қарастыратын заманауи теориялық модельдер,       

стресттің даму спецификасы мен әлеуметтік-психологиялық жағдайы,      стресстің 

көрінуін сипаттайтын негізгі ұғымдар мен категориялар,      копинг-мінез құлықты 

сипаттайтын ықпалдар туралы білімдер мен түсініктерді көрсетеді; 

2) стрестік күйлер дамуының әлеуметтік-психологиялық заңдылықтарын 

түсіндіреді; 

3)стрессті басқарудағы әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерді анықтайды; 

4)бақылау және эксперимен әдістерді қолдана отырып психологиядағы өзекті 

мәселелер бойынша зерттеулерді өткізеді; 

5) өз-өзінді реттеудегі адекватты әдістерді қолдана біледі.    

 

Дисциплина «Стресс-менеджмент» является психологической и ее изучают все 

студенты, специализирующиеся в различных областях психологической науки и 

практики. 

 Целью дисциплины является  формирование системных представлений о 

профессиональном стрессе, его причинах, проявлениях и последствиях; формирование 
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умений проводить научно обоснованную диагностику стресса и состояний сниженной 

работоспособности 

В  ходе изучения дисциплины  рассматриваются общие теоретические положения 

стресс-менеджмента, стресс в профессиональной деятельности, анализ наличия 

стрессогенов в организации, фирме или группе коллег и их воздействия на человека, 

психологические подходы к проблеме изучения методов управления стрессом, 

психотехнологии в управлении стрессовыми ситуациями, когнитивные характеристики 

стресса, индивидуальные различия в реакциях на стресс, экспериментальные 

исследования когнитивных характеристик и тревоги, основные методы преодоления 

стресса. 

В результате изучения обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание       предметное поле  стресс – 

менеджмента,        современные теоретические модели, описывающие стрессовые 

реакции,       социально – психологическую природу и  специфику развития стресса,       

систему категорий и понятий описывающих проявления стресса;       подходы к 

пониманию копинг- поведения; 

 2) объяснять социально – психологические закономерности развития стрессовых 

состояний;        

3)выделять социально – психологические особенности управления стрессом; 

4) проводить исследования в психологии с использованием метода наблюдения и 

эксперимента; 

5) адекватно использовать методы саморегуляции и методы профилактики 

стресса.  

 

The discipline "Stress management" is psychological and it is studied by all students 

specializing in various fields of psychological science and practice.The aim of the discipline is 

the formation of systematic ideas about professional stress, its causes, manifestations and 

consequences; the formation of skills to conduct scientifically based diagnosis of stress and 

reduced performance. 

In the course of studying the discipline discusses the General theoretical principles of 

stress management, stress in professional activity, analysis of the presence of stress in the 

organization, company or group of colleagues and their impact on humans, psychological 

approaches to the problem of studying stress management methods, psychotechnology in the 

management of stress situations, cognitive characteristics of stress, individual differences in 

responses to stress, experimental studies of cognitive characteristics and anxiety, the main 

methods of overcoming stress. 

As a result of the study, the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the subject field of stress management, 

modern theoretical models describing stress reactions, social and psychological nature and 

specifics of stress development, system of categories and concepts describing stress 

manifestations; approaches to understanding coping behavior; 

 2) explain the socio – psychological patterns of development of stress States;        

3)highlight the socio – psychological features of stress management; 

4) conduct research in psychology using the method of observation and experiment; 

5) adequately use methods of self-regulation and methods of stress prevention. 

 Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 

Жалпы психология , Ерік және эмоция психологиясы,  

Общая психология, Психология воли и эмоции  

General Psychology , Psychology of will and emotions  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Құқықтық психология, 

Юридическая психология,  

Legal psychology, 
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 Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

құқықтық негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basis of professional activity and anti-corruption culture 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, 

қазақстандық құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды 

өмірдің түрлі салаларында іске асыру;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары 

мен себептерін түсіндіру; 

3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын 

талдау және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, 

различных проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: 

1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснятьсущность коррупции, формы проявления и причины её 

происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals 

of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional 

activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, 

the basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of 

life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a 

legal point of view; 
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6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Современная история Казахстана, Основы экономики и предпринимательства 

Modern history of Kazakhstan, The basics of Economics and entrepreneurshi 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Заң ғақайшыкелетін кәмелетке толмағандардың психологиясы, Кәсіпкерлік 

қызметтің психологиясы 

Психология несовершеннолетних в конфликте с законом,  Психология 

предпринимательской деятельности 

Psychology of minors in conflict with the law,  Psychology of entrepreneurial activity 

 

Қарым-қатынас психологиясы 

Психология общения 

Communication psychology 

«Қарым-қатынас психологиясы » психологиялық пән болып табылады және 

психологиялық ғылым мен тәжірибе аймағында жүрген барлық студенттердің зерттеу 

аймағы болып табылады.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қақтығыстар мәселесіне және олардың көріністеріне негізгі ықпалдарды, жеке 

тұлғаның қақтығысын дамытуға әсер ететін негізгі қағидаттар мен факторлар мен 

жағдайларды, қақтығыстық жағдайларда психолог қызметінің типтік міндеттерін шешуге 

мүмкіндік беретін әдістерді білу және түсіну;   

2) жеке тұлға мен персоналдың қақтығысын, ұйымдағы қақтығыстың даму 

деңгейін, тұлғааралық қақтығыстың көрінуін бағалау үшін диагностикалық құралдарды 

пайдалану;  

3) қақтығыс тұлғасымен диалогта сенімді байланыс орнату;  

4) антиқақтығыстық мінез-құлықты дамыту технологияларын қолдану; 

5) қақтығысты жағдайды шешу әдістерін қолдану  

6) қақтығысты  болдырмау мақсатында адамның өмірдің әртүрлі салаларында өз 

әрекетін талдау және психологиялық жағдайлардың шешімдерін іздеу дағдыларын 

меңгеру.  

 

Дисциплина «Психология общения» является психологической и ее изучают все 

студенты, специализирующиеся в различных областях психологической науки и 

практики.  

Цель курса: формирование коммуникативной культуры,антиконфликтных 

стратегий поведения и конструктивных навыков предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

возникноваение и развитие конфликта в различных видах жизнедеятельности человка, 

организации, группы людей и т.п. выработку умений решения, анализа и диагностики 

конфликтов и конфликных ситуаций. 

В результате изучения курса обучающийся может: 

1)демонстрировать знание и понимание  основных подходов к проблеме 

конфликтов  и их проявлений, основные  принципов и факторов и условий, влияющих на 

развитие конфликтности личности;  методов, позволяющих решать типовые задачи 

деятельности психолога в конфликтных ситуациях;   

2) использовать диагностический  инструментарий, для оценки конфликтности 

личности и персонала,  уровня развития конфликта в организации, проявления 

внутриличностного конфликта; 

3) устанавливать  достоверный контакт в диалоге с конфликтной личностью;  

4) применять технологии  развития антиконфликтного поведения; 

5) применять методы разрешения конфликтной ситуации, внутриличной 

конфликтности  

6) обладать  навыками анализа своей деятельности  и поиска решений 

психологических ситуаций в различных областях жизнедеятельности человека в целях 

предотвращения конфликта.  
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Discipline "Psychology of communication" is a psychological and it is studied by all 

students specializing in various fields of psychological science and practice.  

Course objective: formation of communicative culture, anti-conflict strategies of 

behavior and constructive skills of conflict prevention and resolution. 

 Content: the training course is aimed at familiarizing students with the basics of the 

emergence and development of conflict in various types of human life, organizations, groups of 

people, etc.development of skills solutions, analysis and diagnosis of conflicts and conflict 

situations. 

As a result of studying the course the student can: 

1) demontsrirovat knowledge and understanding of the basic approaches to the problem 

of conflicts and their manifestations, the basic principles and factors and conditions affecting the 

development of conflict personality; methods to solve the typical tasks of the psychologist in 

conflict situations;   

2) use diagnostic tools to assess the conflict of personality and staff, the level of conflict 

in the organization, manifestations of intrapersonal conflict; 

3) establish reliable contact in dialogue with the conflict personality;  

4) apply technologies of development of anti-conflict behavior; 

5) apply methods of conflict resolution, intrapersonal conflict  

6) have the skills to analyze their activities and find solutions to psychological situations 

in various areas of human activity in order to prevent conflict. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Қақтығыстану, Ерік және эмоция психологиясы 

Конфликтология,  Психология воли и эмоций 
Conflict, Psychology of  emotion sand will 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Маркетингтік коммуникациялардың психологиясы, Ұйымдастыру диагностикасы, 

Заңға қайшы келетін кәмелетке толмағандардың психологиясы 
Психология маркетинговых коммуникаций, Организационная диагностика, 

Психология несовершеннолетних в конфликте с законом 
Psychology of marketing communications, Organizational diagnostics, Psychology of 

minors in conflict with the law 

 

Топ психологиясы 

Психология групп 

Psychology of group 

 «Топ психологиясы» психологиялық пән болып табылады және психологиялық 

ғылым мен тәжірибе аймағында жүрген барлық студенттердің зерттеу аймағы болып 

табылады.  

Пән мақсаты – әлеуметтік психологиядағы негізгі бөлім ретінде топ психологиясы 

бойынша білімдерді меңгеру.  

Пәнді оқыту барысында кіші, үлкен топтарды, коммуникацияның психологиялық 

ерекшеліктері, қоғамдағы әлемуттік процестерді, тұлға әлеуметтенуі туралы тақырыптар 

қарастырылады.   

Пәнді оқу нәтижесінде студент:  

1) топ психологиясының категориялық аппараты, топ динамикасының негізгі 

психологиялық аспектілері және механизмдері, даму кезеңдері жөнінде білімдері мен 

түсініктерін көрсетеді; 

2) топ даму кезеңдерін психологиялық зерттеу бағдарламасын жоспарлайды; 

3) топ мүшелерінің әлеуметтік статусын, топтық фонмендерді зерттей алады.  

4) топтың әр даму сатысында психологиялық сүйемелдейді 

5) топтық процестерді реттейді 

6) топ даму кезеңінің динамикасын ескер отырып қақтығыстық өзара әрекеттерді 

реттейді  

 

Дисциплина «Психология групп» является психологической и ее изучают все 

студенты, специализирующиеся в различных областях психологической науки и 

практики.  
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Цель изучения дисциплины формирование теоретических и практических знаний 

в сфере одного из базовых разделов социальной психологии. 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются  социальная психология малой 

группы, динамические процессы в малых социалных группах,   социально-

психологическая характеристика большой группы, психологических особенностей 

коммуникации, социальных процессов в обществе, социализации личности. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся будет: 

1)демонстрировать знание и понимание  категориального аппарата психологии 

группы; основных психологических аспектов динамики  группы и ее механизмов,  стадии 

развития  группы, как коллектива, 

2) планировать и реализовывать  программы психологического исследования 

стадий развития группы, в т.ч. личности и группы, 

3)  организовывать исследование социального статуса членов группы, групповых 

феноменов;  

4) проводить психологическое сопровождения группы на различных стадиях ее  

развития,  

5) регулировать групповые процессы,  

6) предупреждать  конфликтное  взаимодействие членов групп с учетом динамики 

развития группы. 

 

The discipline "Psychology of groups" is psychological and it is studied by all students 

specializing in various fields of psychological science and practice.  

The purpose of the discipline formation of theoretical and practical knowledge in the 

field of one of the basic sections of social psychology. 

In the course of studying the discipline social psychology of a small group, dynamic 

processes in small social groups, social and psychological characteristics of a large group, 

psychological characteristics of communication, social processes in society, socialization of the 

individual are considered. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1)demonstrate knowledge and understanding of the categorical apparatus of group 

psychology; the main psychological aspects of the dynamics of the group and its mechanisms, 

the stage of development of the group as a collective, 

2) to plan and implement programs of psychological research of stages of development 

of the group, including personality and group, 

3) to organize a study of the social status of group members, group phenomena;  

4) conduct psychological support of the group at various stages of its development,  

5) regulate group processes,  

6) prevent conflict interaction of group members taking into account the dynamics of 

the group. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Психология негіздері, Мәдениеттану Әлеуметтану  

Основы психологии, Культурология,  Социология 

Basics of psychology, Culturology,  Sociology  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ұйымдағы тәртіп, Пенитенциарлық психология, Жаттықтырушылық қызмет 

психологиясы 

Организационное поведение, Пенитенциарная психология,  Психология 

тренерской деятельности 

Organizational behaviour, Penitentiary psychology, Coaching Psychology 

 

 

Психология бойынша практикум  

Практикум по психологии  

Practical psychology 

«Психология бойынша практикум» психологиялық болып табылады және оны 

психологиялық ғылым мен тәжірибе аймағында оқитын барлық студентермен оқытылады  

Мақсаты: психологиялық ғылымның негізгі әдістерімен, олармен жұмыс, 

жіктелуімен және қолдану аймағымен таныстыру. Эксперименталды зерттеу жолдары 
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арқылы психологиялық феномендердің зерттеу білім, іскерлік, дағдыларды меңгеру.  

Пәнді оқыту барысында психологиялық зерттеудің теориялық және әдіснәмалық 

аспектілерін, психологиялық зерттеуді өткізу және ұйымдастыру, психологияда негізгі 

зерттеу әдістерін оқыту,  психологиялық зерттеудің әдістерімен жұмыс жасау тәсілдері, 

оларды қолдану аймағы, өткізудің ерекшелігі және  интерпретациялар, психолоияда 

бақылау әдісі, бақылау әдісінің өткізу кезеңдері, психологиядағы эксперимент әдісі, 

эксперменттің құрылымы, эксперимент түрлері, эксперименталды зерттеудің кезеңдері, 

эксперименттң жоспарлау және өткізу, бастапқы таным процестердің зерттеу әдістері, 

жоғары психикалық таным процестердің зерттеу әдістері тақыырыптары қарастырылады.  

Пәнді оқыту барысында студент:  

1) практикалық және ғылыми психологияның ұғымдық аппараты, психологиялық 

зерттеулердің ғылыми ұйымдастырылуы мен өткізілуі, психологиялық ғылым әдістерінің 

жіктелуі туралы білімдері мен түсініктерін көрсетеді;  

2) негізгі әдістерді қолдана отырып психологиялық зерттеулерді жоспарлайды 

және өткізеді;  

3) эксперимент және бақылау әдісі көмегімен психологиялық зерттеулерді 

жүргізуеді; 

4) алынған нәтижелерді сараптау. 

5) зерттеу тиімділігінің критерийлерін бақылау 

мониторить критерии эффективностии исследования 

 

Дисциплина «Практикум по психологии» является психологической и ее изучают 

все студенты, специализирующиеся в различных областях психологической науки и 

практики. 

Цель изучения дисциплины является - ознакомление студентов-психологов с 

основными методами психологической науки, способами работы с ними, их 

классификациями и особенностями применения.  

В ходе изучения дисциплины рассматриваются методологические и 

теоретические аспекты психологического исследования; организация и проведение 

психологического исследования; изучение основных методов исследования в 

психологии: наблюдения, эксперимента, способы работы с методами психологического 

исследования, область их применения, особенности проведения и интерпретации,метод 

наблюдения в психологии, этапы исследования методом наблюдения, метод 

эксперимента в психологии, этапы экспериментального исследования, планирование и 

проведение эксперимента,методы исследования первичных познавательных процессов. 

методы исследования высших психических познавательных процессов.  

В результате изучения студент  должен: 

1) демонстрировать знание и понимание  понятийного аппарата научной и  

практической психологии; основ организации и проведения психологического 

исследования; методы и классификации методов психологической науки; 

2) планировать психологическое исследование с использованием ее основных 

методов;  

3) проводить исследование в психологии с использованием метода наблюдения и 

эксперимента 

4) интерпритировать полученные результаты. 

5) мониторить критерии эффективностии исследования 

 

The discipline "Practical psychology" is psychological and it is studied by all students 

specializing in various fields of psychological science and practice. 

The purpose of the discipline is - to familiarize students with the basic methods of 

psychology, ways of working with them, their classifications and features of application.  

In the course of studying the discipline, methodological and theoretical aspects of 

psychological research are considered; organization and conduct of psychological research; the 

study of the main methods of research in psychology: observation, experiment, methods of work 

with methods of psychological research, the scope of their application, especially the conduct 

and interpretation,the method of observation in psychology, the stages of research by 

observation, the method of experiment in psychology, the stages of experimental research, 

planning and conducting experiments,research methods of primary cognitive processes. research 
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methods of higher mental cognitive processes.  

As a result of the study, the student must: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the conceptual apparatus of scientific 

and practical psychology; the basics of the organization and conduct of psychological research; 

methods and classification of methods of psychological science; 

2) planning psychological research using its main methods;  

3) conduct research in psychology using the method of observation and experiment 

4) interpret the results; 

5) to monitor performance criteria of the study 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Психология негіздері, эксперименталды психология және психодиагностика 

бойынша практикум  

Основы психологии, Практикум по экспериментальной психологии и 

психодиагностика 

Basics of psychology, Workshop on experimental psychology and psychological 

diagnostics  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Кәсіби даму психологиясы, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Психология профессионального развития, Написание дипломной работы по 

траектории  

Psychology of professional development, Writing graduation project on the trajectory 
 

 

Нейропсихология негіздері 

Основы нейропсихологии 

Fundamentals of neuropsychology 

«Нейропсихология негіздері» психологиялық пән болып табылады және 

психологиялық ғылым мен тәжірибе аймағында жүрген барлық студенттердің зерттеу 

аймағы болып табылады.  

Пән мақсаты қандай да бір паталогияның, мидың зақымдануының 

нейропсихологиялық механизмдерін түсінуге қажетті теориялық білімдер мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады.  

Пәнді оқыту барысында нейропсихология  ғылым ретінде және оның тарихы, 

қазіргі заманғы нейропсихологияның негізгі бағыттары, бас миының құрылысы. 

психикалық үрдістердің субстраты, психикалық іс-әрекеттінің функционалдық ұйымы 

жоғары психикалық функциялар (ЖПФ) және олардың милық ұйымдасуы, оның мидағы 

механизмдері, оның локальды зақымдануы, көру қабылдауының милық ұйымдасуы, көру 

агнозиялары, есту қабылдауының милық ұйымдасуы, есту агнозиялары, жанасу және 

соматогностикалық функцияларының милық ұйымдасуы, тактилды агнозиялар, ерікті 

қозғалыстар, апраксиялар, есту гнозисі, ес  бұзылыстары, зейын бұзылыстары, ойлау 

бұзылыстары, сана-сезімнің бұзылыстары тақырыптары қарастырылады.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент:  

1) психологиядағы негізгі теорияларды және әдістерді, тұрғыларды, негізгі 

ұйымдарды,  танымдық және мотивациялық аймақты норма және патология деңгейінде 

психологиялық зерттеудің әдіс-тәсілдері туралы білімдері мен түсініктерін көрсетеді; 

2) тұлғаның танымдық және мотивациялық аймағын диагностикалаудың сәйкес 

әдіс - тәсілдерін таңдауды құзіретті түрде жүзеге асыруады; 

3) тұлғаға, қоғамдық іс-әрекетіне психикалық паталогияның әсерін бөледі; 

4) нейропсихологиялық зерттеулерді жүргізеді;  

5) психолог-практик және психолог-зерттеуші ретінде қдағдыларды меңгеру, 

тұлғаның паталогиялық дамуындағы психодиагностика мен психокоррекция, 

нейропсихологиялық зерттеудің әдістемелерін таңдап, өткізеді.     

 

Дисциплина «Основы нейропсихологии» является психологической и ее изучают 

все студенты, специализирующиеся в различных областях психологической науки и 

практики.  

Целью изучения является  формирование теоретических знаний и практических 

навыков, необходимые дляпонимания нейропсихологических механизмов тех или иных 
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патологий, их мозговой локализации;  проектирования коррекционной работы, 

основанной на нейропсихологических методиках.  

В ходе изучения дисциплины рассматриваются цель, задачи нейропсихологии как 

наука, история развития нейропсихологии, строение головного мозга, функциональная 

организация психической деятельности, системная динамическая локализация ВПФ, 

мозговая организация зрительного восприятия,зрительные агнозии. мозговая организация 

слухового восприятия, слуховые агнозии, мозговая организация кожно-кинестетических 

чувств, тактильные  агнозии, произвольные движения,  апраксии. нарушения памяти при 

локальном поражении головного мозга, нарушения внимания при локальном поражении 

головного мозга, нарушения мышления при локальном поражении головного мозга, 

нарушения сознания при локальном поражении головного мозга.речевые нарушения при 

локальном поражении головного мозга.проблемы функциональной ассиметрии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1)демонстриовать знание и понимание  основные понятий дисциплины, основных 

теории и подходов нейропсихологии,приемов и методов психологического исследования 

познавательной и личностной сферы на уровне нормы и патологии; 

2) осуществлять выбор соответствующих методов и методик диагностики 

познавательной и личностной сферы  

3) проводить нейропсихологическое обследование,   

4) выделять влияние психической патологии на личность, ее деятельность в 

обществе,  

5) разрабатывать рекомендации психокоррекции на основе результатов 

нейропсихологического обследования. 

 

The discipline "Fundamentals of neuropsychology" is psychological and it is studied by 

all students specializing in various fields of psychological science and practice.  

The purpose of the study is the formation of theoretical knowledge and practical skills 

necessary for understanding the neuropsychological mechanisms of certain pathologies, their 

brain localization; design of correctional work based on neuropsychological techniques.  

In the course of studying the discipline, the purpose, objectives of neuropsychology as a 

science, the history of neuropsychology, the structure of the brain, the functional organization of 

mental activity, the system dynamic localization of VPF,the brain organization of visual 

perception, visual agnosia are considered. brain organization of auditory perception, auditory 

agnosia, brain organization of skin-kinesthetic feelings, tactile agnosia, voluntary movement, 

apraxia. memory disturbances in local brain lesions, attention disorders in local brain lesions, 

disturbances of thinking in local brain lesions, disturbances of consciousness with local brain 

lesions.speech disorders in local brain damage.problems of functional asymmetry. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1)demonstrate knowledge and understanding of the basic concepts of the discipline, the 

basic theories and approaches of neuropsychology,techniques and methods of psychological 

research of cognitive and personal sphere at the level of norm and pathology; 

2) to select appropriate methods and techniques of diagnostics of cognitive and personal 

sphere  

3) conduct neuropsychological examination,   

4) highlight the impact of mental pathology on the individual, its activities in society,  

5) develop recommendations for psychocorrection based on the results of 

neuropsychological examination. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Орталық жүйке жүйесінің анатомиясы және физиологиясы,  Жалпы психология, 

Анатомия и физиология центральной нервной системы, Общая психология,  

Anatomy and physiology of the central nervous system, Generalpsychology,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Адам ресурстарын басқару, Криминалды психологиясы Экстремалды жағдай 

психологиясы 

Менеджмент человеческих ресурсов, Криминальная психология,  Психология 

экстремальных состояний 

Human Resource Management, Criminal psychology,   

             Psychology of extreme conditions 



41 

 

 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Psychology of management 

Пән бизнес психологиясы маманданған психологиялық зерттеумен студенттер 

болып табылады. 

Мақсаты бақылау психологиялық механизмдерін құрылымдалған түсіністік 

қалыптастыру болып табылады. 

Пәнді оқыту барысында басқару теориясының теория-әдіснамалық мәселелері, 

мотивацияның қолданбалы және теориялық аспектілері, басқару стилі, ұйымдастыру 

мәдениеті тақырыптары қарастырылады.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) басқару психологиясы негізгі ұғымдармен тәсілдер, тұлғаның түрі мен басқару 

және бақылау жүйелерін субъектілерінің басқару стилінің анықтау теориялық аспектілері 

туралы білімдері мен түсініктерін көрсетеді; 

2) басқарудың негізгі әлеуметтік-психологиялық мәселелерін сараптау, шешу 

жолдарын іздей біледі; 

3) адам ресурстарын басқарудың сәйкес психологиялық механизмдерін 

қолданады; 

4) индивид пен топтың басқару қызметіндегі психологиялық ерекшеліктерін 

ескереді. 

5) басқару тиімділігінің факторларын талдау 

 

Дисциплина является прикладной  и изучается студентами обучающимися по 

траектории « бизнес психология». 

Цель- формирование  структурированного преставления о роли и многоаспектном 

содержании психологического компонента управленческой деятельности. 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются теоретико-методологические 

проблемы теорий управления, личность подчиненного и руководителя,теоретические  и 

прикладные аспекты мотивации, стили управления, эффективные технологии разработки 

управленческих решений, организационная культура. 

В результате изучения студент будет: 

1) демонстировать знание и понимание теоретико-методологических основ 

психологии управления - различных концепций,  основных понятиий, закономерностей 

психологии управления. 

2)  анализировать  основные социально-психологические проблемы  

управления и путей их решения. 

3) применять соотвествующие психологические  механизмы управления 

человеческими ресурсами; 

4) учитывать  особенностей психологии индивида и группы в 

управленческой деятельности. 

5) анализировать факторы эффективности управления 

 

The discipline is applied and studied by students on the trajectory of "business 

psychology". 

The purpose - the formation of a structured representation of the role and 

multidimensional content of the psychological component of management. 

In the course of studying the discipline the theoretical and methodological problems of 

management theories, the personality of the subordinate and the head,theoretical and applied 

aspects of motivation, management styles, effective technologies for developing management 

decisions, organizational culture are considered. 

As a result of the study, the student will: 

1) demonstrirovat knowledge and understanding of theoretical-methodological bases of 

psychology of management - different concepts, major ponyatii, patterns of psychology of 

management. 

2) analyze the main socio-psychological problems of management and ways to solve 

them. 
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3) apply appropriate psychological mechanisms of human resources management; 

4) take into account the peculiarities of the psychology of the individual and group in 

management. 

5) to analyze the factors of efficiency of management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Тұлға психологиясына кіріспе, Дифференциалды психология 

Введение в психологию личности, Дифференциальная психология 

Introduction to the psychology of the individual, Differential physiology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Рostrekvizity 

Кәсіби даму психологиясы, Өзгеріс менеджмент, Әскери психология 

Психология профессионального развития, Менеджмент изменений, Военная 

психология 

Psychology of professional development, СhangeManagement, Military psychology 

 

 

Кросс-мәдени психология 

Кросскультурная психология 

Cross –cultural psychology 
«Кросс-мәдени психология» пәні психологиялық болып табылады және барлық 

психолог-студенттерімен оқытылады.  

Мақсаты – студенттер кросс-мәдени психологиядағы зерттеу нәтижелерімен 

танысады; адамдардың топтық және индивидуалды  мінез-құлқының этномәдени 

спецификасының  бастапқы талдау дағдылары мен тануға деген студенттердің 

қызығұшылықтарын қалыптастыру.     

Пәнді оқыту барысында кросс-мәдени психологияға кіріспе, мәдениетті 

психологиялық өлшеу, танымдық процестер мен мәдениет,  оның шегінде тұлғаны жан 

жақты зерттеу,  аккультурация және миграция психологиясы, мәдениет және  

ұйымдастырулар тақырыптары қарастырылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) курс тақырыптарына сәйкес кросс-мәдени психологияның теориялық негіздерін 

білу және сауатты түрде кросс-мәдени психологияның негізгі ұғымдарын қолдану 

білімдері мен түсініктерін көрсетеді; 

2) істей алу-әлеуметтік жағдайлардың мәдени-психологиялық талдау өткізе алу,  

қоғамның әлеуметтік өмірінде әр-түрлі аймақтарында мәдениеттің әсер етуін талдай 

алады:                            

3) бизнес, саясат, экономика, өзара топтық қатынастар салаларында мәдениет 

әсерін талдай алады; 

4) дағдылар-инкультурация процесі кезінде адамның психологиялық дамуына 

мәдениеттің әсер етуін талдай алу дағдыларын қалыптастыру- тұлғаның 

қалыптасуы,нормалардың спецификасы, мәдениеттегі индивидттің жыныстық-рөлдік 

мінез-құлқы, этникалық дискриминацияны психологиялық алдын алу шараларын 

ұйымдастырудағы дағдыларды қалыптастырады; 

5) кросс-мәдени және этнопсихологиялық зерттеулерді өткізе алады. 

 

Дисциплина «Кросс-культурная психология» является психологической и 

изучается всеми студентами  психологами. 

Цель - ознакомление студентов с теориями и результатами исследований в кросс-

культурной психологии; формирование у студентов интереса к познанию и навыков 

первичного анализа этнокультурной специфики индивидуального и группового 

поведения людей. 

В ходе изучения дисциплины рассматривается введение в кросс-культурную 

психологию, психологические измерения культур, познавательные процессы и культура, 

личность в контексте культуры, психология общения и культура, психология миграции и 

аккультурации, культура и организация. 

В результате изучения обучающийся будет: 

1) демонстрировать знанеи и понимание  теоретических основ кросс-

культурной психологии в соответствии с темами курса и грамотно оперировать 

основными понятиями кросс-культурной психологии; 
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2) проводить грамотный культурно-психологический анализ социальных 

ситуаций и взаимодействия в них с учетом долговременных последствий,  

3)  анализировать влияние культуры в разных сферах социальной жизни 

общества: бизнесе, политике, экономике, межгрупповых отношениях и др; 

4) учитывать  влияние культуры на психологическое развитие человека в 

процессе инкультурации, на формирование определенного типа личности, на специфику 

норм, правил и полоролевого поведения индивида в культуре, 

5)  проведить кросс-культурные и этнопсихологические исследования. 

 

The discipline "Cross-cultural psychology" is psychological and is studied by all 

students psychologists. 

The purpose - to familiarize students with the theories and research results in cross-

cultural psychology; formation of students ' interest in knowledge and skills of primary analysis 

of ethno-cultural specificity of individual and group behavior. 

In the course of studying the discipline is considered an introduction to cross-cultural 

psychology, psychological dimensions of cultures, cognitive processes and culture, personality 

in the context of culture, psychology of communication and culture, psychology of migration 

and acculturation, culture and organization. 

As a result of the study, the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the theoretical foundations of cross-

cultural psychology in accordance with the themes of the course and competently operate the 

basic concepts of cross-cultural psychology; 

2) to conduct a competent cultural and psychological analysis of social situations and 

interaction in them, taking into account the long-term consequences,  

3) analyze the impact of culture in different spheres of social life: business, politics, 

Economics, inter-group relations, etc; 

4) take into account the influence of culture on the psychological development of a 

person in the process of inculturation, on the formation of a certain type of personality, on the 

specifics of norms, rules and gender-role behavior of an individual in culture, 

5) conduct a cross-cultural and ethno-psychological research. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Философия, Мәдениеттану 

Философия,Культурология 

Philosophy, Culturology 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/Postrequisites 

Саяси психология, Әлеуметтік-психологиялық оңалту және бейімдеу негіздері  

Политическая психология, Основы социально-психологической адаптации  

Politicalpsychology,  Social and psychological adaptation 

 

Көпшілік психологиясы  

Психология масс 

Mass psychology  

«Көпшілік психологиясы» пәні психологиялық пәндердің қатарына жатады, оны 

психологиялық ғылым мен тәжірибе аймағында оқитын барлық студентермен 

оқытылады. 

Пәнді оқытудың мақсаты – көпшілік психологиясының негізгі теориялық және 

қолданбалы аспектілерімен таныстыру, психологиялық зерттеуді өткізу және 

ұйымдастыру; көпшілік психологиясының зерттеу әдістерімен жұмыс жасау тәсілдері, 

оларды қолдану аймағы, өткізудің ерекшелігі және  интерпретациялар жасай алу 

қабілеттіліктерін қалыптастыру. 

Пәнді оқыту барысында көпшілік психологиясының даму тарихы, қазіргі 

көпшілік психологиясының пәні мен құрылымы,  теориялық және эмпирикалық негізі, 

сонымен қатар көпшілікке әлеуметтік-психологиялық сипаттама, топтағы нормативтік 

мінез-құлық түрлері, топтық бірігулер,  қақтығыстың парадигмалары, топтық қызметтің 

үдерісі, топтық процесте тұлға, тұлғааралық мәселелер, командалардың пайда болуының 

әлеуметтік-психологиялық аспектілері,топтық процесті басқару феномені, кіші топта 

көшбасшылық мәселесі, конформизм мен топтық қысымдық, кіші топты басқарудың 

психологиялық мәселелері тақырыптары қарастырылады. 
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Пәнді оқу нәтижесінде студент:   

1)Біліктілігі топ түсінігі мен жіктелуі; шетел және отандық психологияда топ 

мәслесін зерттеуді, кіші топтардың құрылымдық және динамикалық ерекшеліктері,   

топаралық өзара әрекеттің ерекшеліктері туралы білімдері мен түсініктерін көрсетеді;   

2) топтардың әлеуметтік – психологиялық зерттеулерінің әдістерін қолданады 

3)Дағдылары көпшілік психологиясына  әлеуметтік-психологиялық негіздеріне 

бағыттайды;  

4)Көпшілік психологиясының  зерттеулерін жүргізе алады, топтық 

консультацияны ұйымдастыра алады. 

5)Игеруі  көпшілік психологиясының  құрылымды-динамикалық ерекшеліктерін 

талдай алады.  

 

Дисциплина «Психология масс» является психологической и ее изучают все 

студенты, специализирующиеся в различных областях психологической науки и 

практики. 

Целью  освоения дисциплины «психологии масс» является ознакомление 

студентов с основными теоретическими и прикладными аспектами психологии масс, 

формирование у них готовности к аналитической, психодиагностической и 

консультативной деятельности в предметном поле данной науки.  

В ходе изучения дисциплины рассматриваются введение в психологию массы 

история психологии массы, предмет и структура современной психологии масс, 

теоретические и эмпирические основания психологии масс, социально-психологические 

характеристики масс, нормативное поведение в группе,групповая сплоченность. процесс 

группового функционирования.  личность в групповом процессе. лежличностные 

отношения в групповом процессе.  процесс принятия группового решения. социально-

психологические аспекты командообразования. феномены управления групповым 

процессом.  

В результате освоения курса «Психологии масс» студент будет:  

1) демонстировать знание и понимание  психологии масс;  традицию изучения 

психологию масс в отечественной и зарубежной психологии;  структурные и 

динамические особенности психологии масс;  особенности межгруппового 

взаимодействия;  методы и методики социально-психологической диагностики 

психологии масс;  

2) проводить работу с целью создания и поддержания психологического климата, 

способствующего оптимизации деятельности. 

3) осуществлять социально-психологическую диагностику масс;  

4)  прогнозировать тенденции повдения масс в конфликтных ситуцациях;.  

5) анализировать структурно-динамические  особенности психологии масс.  

 

The discipline "mass Psychology" is psychological and it is studied by all students 

specializing in various fields of psychological science and practice. 

The purpose of mastering the discipline "psychology of the masses" is to familiarize 

students with the basic theoretical and applied aspects of mass psychology, the formation of 

their readiness for analytical, psychodiagnostic and Advisory activities in the subject field of 

this science.  

In the course of studying the discipline considers the introduction into psychology of the 

mass history of psychology of the masses, the subject and structure of the current psychology of 

the masses, the theoretical and empirical bases of psychology of the masses, the socio-

psychological characteristics of the masses, the normative group behaviour,group cohesion. the 

process of group functioning.  personality in the group process. lilisette relations in the group 

process.  group decision making process. social and psychological aspects of team building. 

phenomena of group process control.  

As a result of the development of the course "Psychology of the masses" the student 

will:  

1) demonstrirovat knowledge and understanding of the psychology of the masses; a 

tradition of studying the psychology of the masses in the domestic and foreign psychology; 

structural and dynamic features of the psychology of the masses; particularly intergroup 

interaction; methods and techniques of socio-psychological diagnosis of the psychology of the 
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masses;  

2) to work to create and maintain a psychological climate conducive to the optimization 

of activities. 

3) to carry out social and psychological diagnostics of the masses;  

4) to predict trends in the behavior of the masses in conflict situations;.  

5) to analyze structural and dynamic features of mass psychology. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites  
Тұлға психологиясына кіріспе, Дифференциалды психология 

Введение в психологию личности, Дифференциальная психология 

Introduction to the psychology of the individual, Differential physiology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Спорттық коучинг, Әскери психология, Ұйымдастырудағы оқыту және 

консалтинг 

Спортивный коучинг, Военная психология, Тренинг и конcалтинг в организации 

Sports coaching,Military psychology, Training and consulting in organization 

 

Зан психологиясы (ағылшын тілінде) 

Юридическая психология (на английском языке) 

Legal psychology (in English)  
«Құқықтық психология» пәні психологиялық болып табылады және оны 

психологиялық ғылым мен әр-түрлі тәжірибе аймағында білім алатын студенттер оқиды   

Пәннің мақсаты-заң қатынастар аймағында  психологиялық білімдер жүйесімен 

студенттерді таныстыру, сонымен қатар осы аймақта жаңа және өткен  концепциялар мен  

заңдылықтарды игеру. Заң және психологиялық білімдерді ғылыми жағынан синтездеу 

қабілеттерін дамыту, құқықтың фундаменталды категориялардың психологиялық және 

заңдық маңыздылығын ашу,  құқыққатынастардағы әр-түрлі субъектілердің 

психологиялық ерекшеліктерін ашу, сол субъектілердің әр-түрлі жағдайларда 

психикалық күйлеріне талдау бере алу.  

Пәнді оқыту барысында пәннің негізгі категориялары мен аңықтамалары, заң 

психологиясының пәні, әдістері мен салалары, заң психологиясының құрылымы, 

пенитенциарлы психологияның қалыптасуы, соттық психологиялық сараптама және оны 

өткізудің маңыздылығы, сот психологиясы, құқықтық психология, заң психолоиясында 

қолданылатын зерттеу әдістері,  заңгер кәсіби іс-әрекетінің психологиясы, сот, тергеуші, 

қорғаушы, прокурор іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктері, қылмыстық психология 

тақырыптары қарастырылады.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1. индивидуалды және көпшілік саяси сана феноменді  зерттеу, сонымен қатар 

әлеуметтік-құқықтық аймақта көрінетін психологиялық механизмдерді қарастыру 

туралы білімдері мен түсініктерін көрсетеді; 

2. әлеуметтік-құқықтық аймақта және заманауи саясатта қақтығыс жағдайларға 

психологиялық талдау өткізе алады;   

3. әлеуметтік-құқықтық аймақтың жұмыскерлерінде және саяси тұлғасына 

психологиялық талдай алу дағдыларын игереді. 

4. зерттелетін адамның жеке ерекшеліктерін зерттеу кезінде деректер мен айғақтарды 

салыстыру; 

5. заң мамандықтары қызметінде психологиялық ерекшеліктерді қарастыру 

 

Дисциплина «Юридическая психология» является психологической и ее изучают 

все студенты, специализирующиеся в различных облостях психологической науки и 

практики. 

Цель дисциплины- ознакомить студентов с системой психологических знаний в 

области юридических отношений, включающую как фундаментальные концепции и 

устоявшиеся закономерности, так и новейшие разработки в данной области, развитие 

способности к  научному синтезу юридических и психолого-педагогических знаний. 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются основные категории и понятия 

дисциплины, предмет, методы, методология юридической психологиии, история развития 

юридической психологии, структура юридической психологии, роль судебно-

психологической экспертизы в юридической психологии, судебная психология, психология 
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права, криминальная психология,психология следственной деятельности, психология 

адвокатской и прокурорской деятельности.  

В результате изучения студент будет: 

1)демонстирировать знание и понимание  психолого-юридической сущности 

фундаментальных категорий права, психологических особенностей различных субъектов 

правоотношений; 

2) проводить  психологический анализ  ситуаций и конфликтов современной 

социально-правовой сфере; 

3) анализировать  психические состояния в различных ситуациях 

правоприменения и правоохранения. 

4) сопоставлять  данные и показания при исследовании индивидуальных 

особеностей исследуемого; 

5) выделять психологические особенности в деятельности юридических 

специальностей 

 

Discipline "Legal psychology" is psychological and its study all students, specializing in 

various oblostyakh psychological science and practice. 

The purpose of the discipline is to acquaint students with the system of psychological 

knowledge in the field of legal relations, including both fundamental concepts and established 

laws, and the latest developments in this area, the development of the ability to scientific 

synthesis of legal and psychological and pedagogical knowledge. 

In the course of studying the discipline considers the basic categories and concepts of 

discipline, its subject, methods, methodology of legal psychology, history of development of 

legal psychology, the structure of legal psychology, the role of the forensic psychological 

expertise in legal psychology, forensic psychology, psychology of law, criminal 

psychology,psychology of investigative activities, psychology, law and prosecutorial activities.  

As a result of the study, the student will: 

1)to demonstrate knowledge and understanding of psychological and legal essence of 

fundamental categories of law, psychological characteristics of various subjects of legal 

relations; 

2) to carry out psychological analysis of situations and conflicts of modern social and 

legal sphere; 

3) analyze mental States in different situations of law enforcement and law 

enforcement. 

4) compare the data and indications in the study of the individual characteristics of the 

study; 

5) highlight the psychological characteristics in the activities of legal specialties 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Философия, Тұлға психологиясына кіріспе 

Философия Введение в психологию личности 

Philosophy, Introduction to the psychology of the individual 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Криминалды психологиясы, Пенитенциарлық психология 

Криминальная психология, Пенитенциарная психология 

Criminal psychology,Penitentiary psychology 

 

 

Сексология негіздері 

Основы сексологии  

Bases of sexology  

«Сексология  негіздері» білімнің пәнаралық аймағы болып табылады, көптеген 

тарихи-мәдени және әлеуметтік –психологиялық мәселелр мен сұрақтарды қамтиды.  

проблем и вопросов. 

Курс мақсаты – сексология негіздері бойынша студенттерге білім беру, адамды 

кешенді биологиялық объект және психо әлеуметтік субъект ретінде түсіндіретін білім 

базасын қалыптастыру.  
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Пәнді оқыту барысында сексология пән аралық ғылым ретінде, жыныс, гендер 

және нәпсіқор, анатомия және еденді органның физиологиясы, нәпсіқор тәртіптің 

әлеуметтік және психологиялық компоненты, бас ердің және әйелдердің нәпсіқор 

бұзылулары, некелік теңның нәпсіқор дисгармония, нәпсіқор перверсия, парафилия 

тақырыптары қарастырылады. 

Пәнді оқыту нәтижесінде студент:  

1) демонстрировать знание и понимание пәннің түсінік-категориальды аппараты 

және адамның психосексуалды даму кезеңдері туралы білімдері мен түсініктерін 

көрсетеді;  

2) ерлі зайыптылардың дисгармониясы мен психологиялық бұзылыстарының 

себебі ретінде сексуалды бұзылыстарды қарастыра алу; 

3) көрсететін көмектің тиімділігін арттыру үшін, сексология саласында алынған 

білімдерді психологтың кәсіби қызметіне қолдана біледі;  

4) тұлғаның психосексуалды даму бұзылыстарының алдын алу үшін алынған 

білімдерді пайдаланады; 

5) жыныс аралық қатынаста коммуникабелділікке жағдай жасай алады. 

 

Дисциплина «Основы сексологии» является междисциплинарной областью 

знаний, включает в себя множество историко-культурных и социально-психологических 

проблем и вопросов. 

Цель курса - обеспечить  усвоение студентами знаний по основам сексологии, создать 

базу для  понимания  феномена  человека,  как  комплексно  функционирующего  биологического 

объекта и психосоциального субъекта через проявление его сексуальности. 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются сексология  как  

междисциплинарная наука, пол, гендер и сексуальность, анатомия и физиология половых 

органов, социальные  и  психологические компоненты сексуального поведения, 

сексуальные расстройства у мужчин и женщин, сексуальная дисгармония супружеской 

пары, сексуальные перверсии, парафилии. 

В результате изучения дисциплины будет:  

1) демонстрировать знание и понимание понятийно-категориального аппарата 

дисциплины и этапах психосексуального развития человека,  ;  

2) распознавать  сексуальные  расстройства  как  причину  психологических  

проблем  и дисгармонии супружеской пары. 

3) интегрировать полученные  знания в области сексологии в профессиональную 

деятельность психолога для повышения качества оказываемой помощи. 

4) применять знания для психопрофилактики нарушений психосексуального 

развития личности; 

5) способствовать коммуникабельности в межполовом общении. 

 

 

The discipline "Fundamentals of sexology" is an interdisciplinary field of knowledge, 

includes many historical,cultural and socio-psychological problems and issues. 

The aim of the course is to provide students with knowledge of the basics of sexology, 

to create a basis for understanding the phenomenon of man as a complex functioning biological 

object and psychosocial subject through the manifestation of his sexuality. 

In the course of studying the discipline, sexology is considered as an interdisciplinary 

science, gender and sexuality, anatomy and physiology of the genitals, social and psychological 

components of sexual behavior, sexual disorders in men and women, sexual disharmony of a 

married couple, sexual perversions, paraphilia. 

The discipline is aimed at the formation of competence: professional  

As a result of the discipline will be:  

1) demonstrate knowledge and understanding of conceptual and categorical apparatus of 

discipline and stages of psychosexual development of a person,  ;  

2) recognize sexual disorders as the cause of psychological problems and disharmony of 

the couple. 

3) integrate the acquired knowledge in the field of sexology into the professional 

activities of a psychologist to improve the quality of care. 

4) to apply knowledge for the prevention of violations of psychosexual development of 
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personality; 

5) promote sociability in inter-sexual communication. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Жоғары жүйке қызметі психофизиологиясы,  Дифференциалды 

психология 

Анатомия и  физиология  центральной нервной системы,  

Дифференциальная психология   

Psychophiology of higher nervous activity, Differential psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Сот психикасы,  Пробация технологиясы 

Судебная психология, Технологии пробации 

Forensic Psychology,Probationtechnologies 

 

 

Сексопатология негіздері 

Основы сексопатологии  

Bases of sexual pathology 

 «Сексопатология негіздері» білімнің пәнаралық аймағы болып табылады, 

адамның өмір іс-әрекетіндегі маңызды заң көріністерінің өзара байланыстағы жыныстық 

диморфизмнің биологиялық, психологиялық және әлеуметтік аспектілерін қарастырады. 

Курс мақсаты – соттық-психологиялық сараптама, сот сексология және 

сексология аймағында студенттерде кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру болып 

табылады. Студенттер жыныстық қылмыстарының себептерін және табиғаттың ғылыми 

білімдерін меңгеру қажет, сонымен қатар жыныстық қылмыстарды тергеу және алдын 

алу мақсатында психологиялық, сексологиялық білімдерін қолдана алу. Күна болған 

адамдарды жазалау, сараптамаларды өткізу және тағайындау, сол мәселелерді шешу 

мақсатында ұсыныстарды қарастыру.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: сексологияның пәні мен 

міндеттері,жалпы мәселелері.  ҚР ҚК-не сәйкес заманауи сексуалды қылмыстың 

құрылымы. Парафилиялар: заманауи жіктелуі.  

Пәнді оқыту нәтижесінде студент:  

1) сексологиядағы негізгі түсініктер мен категориялар: жыныс, жыныстық жетілу, 

сексуалдылық, сексуалды девиациялар мен бұзылыстар туралы білімдері мен түсініктерін 

көрсетеді; 

2)  сексуалды девиацияларды жіктей біледі; 

3) қалыпты сексуалдылық, сексуалды девиация және сексуалды бұзылыстардың 

айырмашылықтарын біледі;  

4) тұлғаның психосексуалды әсері мен мінезіне баға беру үшін психологиялық 

диагностика әдістерін қолданады;  

5) сексуалды девиациялармен жұмыс істеу барысында психокоррекциялық және 

психопрофилактикалық шараларды жоспарлайды. 

 

Дисциплина «Основы сексопатологии» является междисциплинарной областью 

знаний, охватывающую биологические, психологические и социологические аспекты 

полового диморфизма в его взаимосвязи с юридически значимыми проявлениями 

жизнедеятельности человека. 

Цель курса - формирование у студентов профессиональных компетенций в сфере 

сексопатологии и усвоение научных знаний природы и причин сексуальных патологий, 

путей использование сексологических и психологических знаний для их профилактики.  

Содержание дисциплины включает разделы: Общие проблемы, предмет, задачи 

сексопатологии. функциональные, эмоциональные, личностные, социально-

адаптационные аспекты сексуальных расстройств, составляющих основную группу 

патологии сексуальной сферы.Парафилии: современные классификации, 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

1)демонстирировать знание и понимание основных понятия и категории в 

сексологии: пол, половое сознание, сексуальность, сексуальные девиации и сексуальные 

расстройства, и др, 

2)  классифицировать сексуальные девиации  
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3) различать проявления нормальной сексуальности, сексуальных девиаций и 

сексуальных расстройств; 

4) грамотно выбирать и использовать методы психологической диагностики для 

оценки психосексуального взаимодействия и характеристик личности;  

5) планировать психокоррекционные и психопрофилактические мероприятия с в 

работе с сексуальными девиациями. 

 

The discipline "Fundamentals of sexopathology" is an interdisciplinary field of 

knowledge covering biological, psychological and sociological aspects of sexual dimorphism in 

its relationship with legally significant manifestations of human life. 

The purpose of the course - the formation of students ' professional competence in the 

field of sexopathology and the assimilation of scientific knowledge of the nature and causes of 

sexual pathologies, ways to use sexological and psychological knowledge for their prevention. 

The course content includes the following sections: General problems, the subject, 

objectives sexologist. functional, emotional, personal, social and adaptive aspects of sexual 

disorders that make up the main group of pathology of the sexual sphere.Of paraphilia: modern 

classification, 

As a result of studying the discipline the student will: 

1)demonstrate knowledge and understanding of the basic concepts and categories in 

sexology: gender, sexual consciousness, sexuality, sexual deviation and sexual disorders, etc, 

2) classify sexual deviations 

3) distinguish between manifestations of normal sexuality, sexual deviations and sexual 

disorders; 

4) competently choose and use methods of psychological diagnosis to assess 

psychosexual interaction and personality characteristics; 

5) to plan for psycho and psycho-prophylactic activities with the work of sexual 

deviancy. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 

Ерікжәнеэмоцияпсихологиясы, Тұлғапсихологиясыкіріспе 

Психология воли и эмоций,  Ввведение в психологию личности 

Psychology of will and emotions, Introduction to the psychology of tht individual 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Жоғары жүйке қызметі психофизиологиясы,  Дифференциалдыпсихология 

Анатомия и  физиология  центральной нервной системы, Дифференциальная 

психология   

Psychophiology of higher nervous activity, Differential psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Сот психикасы,  Пробация технологиясы 

Судебная психология, Технологии пробации 

Forensic Psychology,Probationtechnologies 

 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 
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4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии. В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий 

и их значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся 

религиозной жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни;  

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The purpose of the "Religious studies" course is receiving by students the general ideas 

of religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of 

religious studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin 

religions. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the 

main religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its 

importance for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the 

principles of interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and 

in professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently 

and collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 

5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani 

zhangyru” in social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice. 
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Спорттағы гендерлік психология 

Гендерная психология в спорте 

Gender psychology in sports 

 

"Спорттағы Гендерлік психология" пәні психологиялық және оны 

психологиялық ғылым мен тәжірибенің әр түрлі салаларында маманданған барлық 

студенттер оқиды. 

 Пәннің мақсаты - спортшының психикалық қызметінің дамуының гендерлік 

психологиялық заңдылықтары мен негіздерін оқып үйрену, пән бойынша түсінік 

аппаратында бағдарлай білуді қалыптастыру.,  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: спорт гендерлік 

психологиясының әдіснамалық негіздері.  Спорттық қызметтегі гендерлік зерттеулердің 

теориясы мен әдістемесі. Гендерлік психологияның психологиялық негіздері бойынша 

дереккөздердің қысқаша жіктелуі. Гендерлік стереотип. Спорт түрінің гендерлік 

ерекшелігі. Кәсіби спорттағы гентердің рөлі 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) гендерді ескере отырып, спорттық және гендерлік психологияның теориялық 

негіздерін, спорттық қызмет құрылымын білуін көрсету; 

2) кәсіби спорттық қызметтегі нақты жағдайды ұғынуға гендерлік ықпалды 

қолдану;  

3) спорттық қызметке қатысты сұрақтарды ұжымдық және өз бетінше түсіну; 

4) әр түрлі көздерден спорттың  жеке түрінің өкілдері мен  спорт 

командаларының сорпт жетістіктері жайлы ақпаратты талдау;  

               5)  патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, қоғамдық және кәсіби қызметте 

"Рухани жаңғыру" идеясын қолдануға жәрдемдесу;  

  6) гендерді ескере отырып оқу процесімен спорттық жетістікті қалыптастыру 

әдістері мен технологияларын қолдану.  

 

Дисциплина «Гендерная психология в спорте» является психологической и ее 

изучают все студенты, специализирующиеся в различных областях психологической 

науки и практики. 

 Цель дисциплины - изучение основ и гендерных психологических 

закономерностей развития психической деятельности спортсмена, формирование умений 

ориентироваться в понятийном аппарате по дисциплине,  

Содержание курса включает следующие разделы: методологические основы 

гендерной психологии спорта.  Теория и методология гендерных исследований в 

спортивной деятельности. Краткая классификация источников по психологическим 

основам гендерной психологии. Гендерный стереотип. Гендерная специфика вида спорта. 

Роль гендера в профессиональном спорте 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание теоретических основ спортивной и генденой 

психологии, структур спортивной деятельности с учетом гендера; 

2) применять гендерный подход к осмыслению конкретной ситуации в в 

профессиональной спортивной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся 

спортивной деятельности; 

4) анализировать информацию о спортивных достижениях спотртивных 

команд и представителей индивидуального вида спорта из различных источников; 

5) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

6) применять методы и технологии формирования спортивной успешности с 

учетом гендера. 

 

The discipline "Gender psychology in sports" is psychological and it is studied by all 

students specializing in various fields of psychological science and practice. 
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 The purpose of discipline-the study of the basics and gender psychological patterns of 

mental activity of the athlete, the formation of skills to navigate in the conceptual apparatus of 

the discipline,  

The content of the course includes the following sections: methodological foundations 

of gender psychology of sport.  Theory and methodology of gender studies in sports activities. 

A brief classification of sources on the psychological foundations of gender psychology. Gender 

stereotype. Gender specificity of the sport. Genter's role in professional sports 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) demonstrate knowledge of theoretical bases of sports and genden psychology, 

structures of sports activity taking into account gender; 

2) apply a gender approach to understanding the specific situation in professional sports 

activities;  

3) independently and collectively to comprehend questions concerning sports activity; 

4) analyze information about sports achievements spotrtivnykh teams and predstaviteloy 

individual sport from various sources; 

5) demonstrate Patriotic attitudes, promote the application of the ideas of "rukhani 

zhangyru" in public and professional activities; 

6) to apply methods and technologies of formation of sports success with a gender trait. 

 Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Жоғары жүйке қызметі психофизиологиясы,  Дифференциалды 

психология 

Анатомия и  физиология  центральной нервной системы,  

Дифференциальная психология   

Psychophiology of higher nervous activity, Differential psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Спорт түрлеріндегі төтенше жағдайлар психологиясы 

Психология  экстремальных состояний в спорте  

Psychology of extreme conditions in sports  

Спортшылдықтың психологиясы  

Психология  спортивного мастерства  

Psychology of Sportsmanship 

 Бәсекелестікті басқару технологиялары  

Технологии управления соревновательной деятельностью  

Competition Management Technologies 

 

Қоғамға қызмет көрсету 

Служение обществу  

Community Service  
Қоғамға қызмет ету курсының мақсаты бұл қоғамға қызмет ету арқылы оқыту, 

қоғам алдында өзінің азаматтық жауапкершілігін сезінетін, жоғары әлеуметтік 

жауапкершілікті, қайырымдылық және қоғамдық маңызды қызметке кеңінен араласуды, 

мәселелерді өз бетінше шешу жолдарын үйренуді, топ жұмыстарына көшбасшы ретінде 

немесе ізбасар ретінде қатысу, өзінің әрекеттері үшін жауапкершілікті бағалай алатын 

білікті мамандарды даярлауға бағытталған. Сонымен қатар, білім алушылар өздері өмір 

сүретін қоғамның құрылымы, оның көшбасшылары, қоғамдық топтары, әлеуметтік мінез-

құлық нормалары туралы біледі. 

Пәннің мазмұны еріктілер (волонтерлар) тарихы мен түсініктерін, оның негізгі 

сипаттамаларын, жастардың волонтерлік бағдарламаларын, әлеуметтік қызмет 

формалары мен әдістерін оқытуға бағытталған. Оқыту барысында курс тыңдаушылары 

академиялық білім алуды басқалардың игілігі үшін қоғамдық пайдалы жұмыспен 

ұштастырады, өзінің жеке тұлғалық сапасын саналы дамытуда, топта (командада) 

ынтымақтасып жұмыс істеу қажеттілігіне орай өз бетінше шешім қабылдаудағы 

дербестігін сезінуде, қоғамның нақты сұраныстарын сыни тұрғыдан пайымдайды.  

«Қоғамға қызмет ету» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) қоғамның негізгі құндылықтары, азаматтардың құқықтары мен міндеттері, 

еріктілер (волонтерлар) тарихы және жергілікті мәселелерді шешу жолдары, әртүрлі 

ұйымдардың қызметі туралы білімді көрсету; 

2) волонтерлік, қайырымдылық және қоғамдық маңызы бар іс-шараларға қатысу; 
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3) қайырымдылық және қоғамдық маңызы бар қызметте әлеуметтік мәселелерді 

шешу; 

4) қоғам алдында тұрған нақты мәселелерді сыни тұрғыдан түсіну; 

5) топта (командада) жұмыс істей алу және ынтымақтасу қажеттілігі негізінде өз 

бетінше шешім қабылдау мен тұлғалық қасиеттерін дамыту; 

6) отбасы, ұжым, қоғам, туған еліне қатысты өз құқықтарын, бостандықтары мен 

міндеттерін жүзеге асыру; 

7) зерттеу қызметінде және өмірде (фактілерді жинау, әлеуметтік жобаны әзірлеу 

және оны енгізу), топтық жұмыс, көшбасшылық, ынтымақтастық және саяси ықпал ету 

дағдыларын меңгеру; 

8) патриоттық, жауапкершілік, еңбекке құрмет көрсету;  

9) «Рухани жаңғыру» идеяларын қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға 

жәрдемдесу. 

 

Цель: курс направлена на подготовку квалифицированных специалистов, 

осознающих свою гражданскую, социальную ответственность перед обществом, 

вовлечение в благотворительную и общественно-значимую деятельность, приобретение 

навыка самостоятельного решения проблем, участия в работе групп в качестве лидера 

или последователя, ответственного за свои поступки. Обучающиеся узнают об 

устройстве общества, в котором живут: его лидерах, общественных группах, стандартах 

социального поведения. 

Содержание дисциплины направлено на изучение понятий и истории 

волонтерства, его основных характеристик; молодежные добровольческие программы; 

социальное служение: формы и методы обучения. В процессе обучения слушатели курса 

сочетают получение академических знаний с общественно - полезной работой на благо 

других, критически осмысливают реальные вызовы общества с осознанием и развитием 

своих личностных качеств, самостоятельности в принятии решений с необходимостью 

сотрудничать и работать в команде.  

В результате изучения дисциплины «Служение обществу» обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных ценностях общества, о правах и 

обязанностях граждан, истории волонтерства и пути решения местных проблем, 

деятельности различных организаций; 

2) участвовать в организации волонтерской, благотворительную и общественно-

значимой деятельности; 

3) решать социальные проблемы в благотворительной и общественно-значимой 

деятельности; 

4) критически осмысливать реальные вызовы, стоящие перед обществом; 

5) развивать свои личностные качества, самостоятельности в принятии решений с 

необходимостью сотрудничать и работать в команде; 

6) осуществлять свои права, свободы и обязанности по отношению к семье, 

коллективу, обществу, родной стране; 

7) обладать навыками применения полученных знаний в исследовательской 

деятельности и в жизни (сбора фактов, разработки социального проекта и внедрения его), 

группового взаимодействие, лидерства, сотрудничества и политического влияния; 

8) проявлять патриотизм, ответственность, уважение к труду; 

9) содействовать в применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и 

профессиональной деятельности. 

 

The purpose of the course community service learning is a training through service to 

society, it is directed to training of the qualified specialists realizing the civil liability before 

society, social responsibility, the broad involvement into charitable and socially significant 

activity to learn the solution of problems, participation in the work of groups as the leader or the 

follower, to estimate responsibility for the acts. In addition, students learn about a society 

organization, which they live in: its leaders, public groups, and standards of social behavior. 

The content of the discipline is aimed at studying the concepts and history of 

volunteering, its main characteristics; youth volunteer programs; social service: forms and 

methods of education. In the process of training, students combine academic knowledge with 

socially useful work for the benefit of others, critically comprehend the real challenges of 
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society with the awareness and development of their personal qualities, independence in 

decision-making with the need to cooperate and work in a team. 

As a result of studying the discipline "Service to society" the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic values of society, the rights and duties of 

citizens, the history of volunteering and ways to solve local problems, the activities of various 

organizations; 

2) to participate in the organization of volunteer, charitable and socially significant 

activities; 

3) to solve social problems in charitable and socially significant activities; 

4) critically comprehend the real challenges facing society; 

5) develop your personal qualities, independence in decision-making with the need to 

cooperate and work in a team; 

6) exercise its rights, freedoms and duties in relation to the family, collective, society, 

native country; 

7) have the skills to apply the acquired knowledge in research and in life (collecting 

facts, developing a social project and implementing it), group interaction, leadership, 

cooperation and political influence; 

8) show patriotism, responsibility, respect for work;  

9) assist in the application of the ideas of «Rukhani Zhangyru» in social and professional 

activities. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Мәдениеттану, Психология, Саясаттану, Әлеуметтану. 

Культурология, Психология, Политология, Социология. 

Culturology, Psychology, Political Science, Sociology. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік  іс-тәжірибе. 

Производственная практика. 

Work practice. 

 

Педагогикалық психология 

Педагогическая психология 

Pedagogical psychology 

 

«Педагогикалық психология» пәні психологиялық болып табылады және 

психологиялық ғылым мен  әр-түрлі тәжірибе аймағында студенттерге оқытылады.   

Мақсаты –психологиялық-педагогикалық білімдердің негізін беру, 

заңдылықтарды, оқу процесіндегі тұлғаның заңдылықтарын білу. Педагогикалық 

психологияның негізгі категорияларын және ұғымдарын беру.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Педагогикалық психологияның 

объектісі, пәні және міндеттері. Білім беру-педагогикалық психологияның пәні ретінде. 

Педагогикалық психологияның даму тарихы. Педагогикалық психологияның негізгі 

әдіснамалық принциптері. Педагогикалық психологияның әдістері. Оқыту психологиясы. 

Тәрбиелеу психологиясы. Педагогикалық іс-әрекеттің жалпы мінездемесі. Педагогикалық 

қарым-қатынастың психологиясы. Педагогикалық ұжымның психологиясы.  

Педагогикалық психологияда іс-әрекеттің жеке және топтық формалары.  

Пәннің оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) білім беру процесіне қатысушыларды тәрбиелеу және оқыту саласындағы 

білім жүйесін деконструктуризациялау. 

2) білім беру кеңістігінің субъектілерін белсендіре білу;  

3) білім беру процесінің субъектілерін оқытудың және дамытудың практикалық 

технологияларын қолдану;  

4) білім беру кеңістігі субъектілерін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу 

дағдыларын пайдалану.  

5) "Мен" ішкі күйін белсендіру. 

 

Дисциплина «Педагогическая психология» является психологической и ее 

изучают все студенты, специализирующиеся в различных областях психологической 

науки и практики 
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Цель: передача студентам системы психолого-педагогических знаний, 

включающих фундаментальные концепции, устоявшихся закономерности, 

подтверждающие факты, о закономерностях психологического развития личности в 

процессе учебной деятельности. Важное место при этом отводится анализу основных 

категорий и понятий педагогической психологии. 

Содержание дисциплины включает разделы:Объект, предмет и 

задачипедагогической психологии.Образование как объект педагогической 

психологии. Предмет педагогической психологии. Проблемы педагогической 

психологии.  История педагогической психологии. Основные методологические 

принципы и методы педагогической психологииМетоды исследования в педагогической 

психологии.  Психология обучения. Психологические основы образовательных 

технологий. Психология учебной деятельности.Психология воспитания.Общая 

характеристика педагогической деятельности. Психология педагогического 

общения. Психология педагогического коллектива. Индивидуальная работа психолога с 

учителем 

В результате изучения студент должен: 

1) деконструктурезировать ситему знания в облати воспитания и обучепния  

участников образовательного процесса. 

2) уметь активизировать субъектов образовательного пространства;  

3) применять практические технологии обучения и развития субъектов 

образовательного процесса;  

4) использовать навыки психолого-педагогического  сопровождения субъектов 

образовательного пространства.  

5) активизировать  внутреннее состояние «Я».   

 

 

An aim is transfer to students of  the psychology and pedagogical knowledge system 

including fundamental concepts, which settled the regularities confirming the facts about 

regularities of psychological development of the personality in the course of educational 

activity. The important place thus is allocated for the analysis of the main categories and 

concepts of pedagogical psychology. 

As a result of the study the student must: 

1) deconstruct the system of knowledge in the field of education and training of 

participants of the educational process. 

2) be able to activate the subjects of the educational space;  

3) to apply practical technologies of training and development of subjects of 

educational process;  

4) to use skills of psychological and pedagogical support of subjects of educational 

space.  

5) activate the inner state of "I". 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Даму психологиясы, Эксперименталды психология бойынша практикум және 

психодиагностика 

Психология развития,  Практикум по экспериментальной психологии и 

психодиагностике 

Development psychology,  Wrok shop on exsperimental psychology and 

psychological testting 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisitesә 

Кәмелетке толмаған девианттар психологиясы Жанұялық кеңес беру 

Психология несовершеннолетних девиантов, Семейное консультирование 

Psychology of juvenile delinquents , Family consultation 

 

Спорт түрлеріндегі төтенше жағдайлар психологиясы 

Психология  экстремальных состояний в спорте  

Psychology of extreme conditions in sports  

«Спорттың төтенше жағдайлар психологиясы» пәні арнайы цикл пәндеріне 

жатады. 
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 Бұл пәннің мақсаты - психологиялық процесстер мен тұлғаларды құрудың, 

жұмыс істеудің және дамытудың маңызды заңдары, принциптері мен қағидаттары, 

спорттың экстремалды мемлекеттері саласындағы ғылыми психологияның негізгі 

салалары, психологтардың және тәжірибелі мамандардың экстремалды мемлекеттермен 

жұмыс істеуінің түрлері мен бағыттарымен танысу, негізгі мәселелерді ашып білу. 

психиканың жай-күйін болжау, оңтайландыру және шиеленіскен жағдайдағы 

спортшының мінез-құлқы. 

Пәнді оқыту барысында  мемлекеттердің анықтамасы, олардың жіктелуі, стресс 

теориясы: анықтамасы, феноменология, психикалық бейімделу концепциясы, гомеостаз, 

функционалдық резервтерді өтеу, спортшыларда диспансерлік факторлар, 

спортшылардың психикалық бейімделу стратегиялары, спортшыларда моральдық мінез-

құлықты болдырмау жөніндегі жұмыстың негізгі принциптері, спортшылардың төтенше 

жағдайларымен айналысқан кезде кәсіби жағдайы, спорт түрлеріндегі төтенше 

жағдайлармен түзету-профилактикалық және диагностикалық әдістері тақырыптары 

қарастырылады. 

Пәндерді оқу нәтижесінде студент: 

1)кернеу мен стресстегі жағдайдағы спортшылардың психикалық жай-күйі мен 

мінез-құлқының динамикасының ерекшеліктері; бәсекелестік жағдайында психогенді 

реакциялар мен бұзылулардың жүйелеуі; спортшылардағы психогендік реакциялар мен 

бұзылуларды дамыту үшін қауіп факторлары; бұқаралық ақпарат құралдарының 

спортшылар мен олардың жаттықтырушыларының психикалық жай-күйіне әсері туралы 

білімдер мен түсініктерді көрсетеді; 

2)спортшылардың психикалық жай-күйін бағалау және динамикасын болжайды; 

3)стресстік жағдайлардағы спортшылар мен олардың жаттықтырушыларына 

шұғыл психологиялық көмек көрсетеді; 

4)стресстік жағдайларда спортшылармен аутрич жұмысын жүргізнді; 

5)спортшылардағы конструктивті емес реакциялар кезінде жедел психологиялық 

көмек көрсету алгоритмін құрады. 

 

Дисциплина «Психология экстремальных состояний в спорте» относится к 

прикладными изучается студентами обучающимися по траектории «Спортивная 

психология». 

Целью  данной дисциплины является формирование  знаний о важнейших 

законах, закономерностях и принципах функционирования и развития психических 

процессов в экстремальных состояниях в спорте, раскрытие основных проблем, 

связанных с оценкой, предвидением и оптимизацией психических состояний и поведения 

спортсмена в напряженной ситуации.  

В ходе изучения дисциплины рассматриваются психические состояния, их 

классификация, теория стресса, понятие психической адаптации, гомеостаза, 

компенсации функциональных резервов, факторы дезадаптации у спортсменов, стратегии 

психической адаптации спортсменов, основные принципы работы по предотвращению 

дезадаптивных форм поведения у спортсменов, профессиональная позиция при работе с 

экстремальными состояниями спортсменов,  коррекционно-профилактические и 

диагностические методы работы с экстремальными состояниями в спорте. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) демонтрировать знание и понимание особенностей динамики психического 

состояния и поведения спортсменов в ситуациях напряжения и стресса, систематики 

психогенных реакций и расстройств в соревновательных\стрессовых ситуациях, факторов 

риска развития психогенных реакций и расстройств у спортсменов; о влиянии средств 

массовой информации на психическое состояние спортсменов и их тренеров;  

2) оценивать психическое состояние спортсменов и прогнозировать динамику;  

3)оказывать экстренную психологическую помощь спортсменам иих тренерам в 

стрессовых ситуациях; 

4) организовывать информационно-разъяснительную работу с спортсменами в 

соревновательных\стрессовых ситуациях;  

5) выстраивать алгоритм оказания экстренной психологической помощи при 

неконструктивных реакциях у спортсменов;  
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The discipline "Psychology of extreme States in sports" refers to the applied studied by 

students on the trajectory of "Sports psychology". 

 The purpose of this discipline is the formation of knowledge about the most important 

laws, laws and principles of functioning and development of mental processes in extreme 

conditions in sports, the disclosure of the main problems associated with the assessment, 

prediction and optimization of mental States and behavior of the athlete in a tense situation.  

In the course of studying the discipline, mental States, their classification, stress theory, 

the concept of mental adaptation, homeostasis, compensation of functional reserves, factors of 

maladjustment in athletes, strategies of mental adaptation of athletes, the basic principles of 

work to prevent maladaptive behaviors in athletes, professional position when working with 

extreme conditions of athletes, corrective-preventive and diagnostic methods of work with 

extreme conditions in sports. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) dismantle knowledge and understanding of features of dynamics of a mental state and 

behavior of athletes in situations of tension and stress, systematics of psychogenic reactions and 

disorders in competitive\stressful situations, risk factors of development of psychogenic 

reactions and disorders at athletes; about influence of mass media on a mental state of athletes 

and their trainers;  

2) assess the mental state of athletes and predict the dynamics;  

3) provide emergency psychological assistance to athletes and coaches in stressful 

situations; 

4) organize information and explanatory work with athletes in competitive\stressful 

situations;  

5) to build the algorithm of rendering of the emergency psychological help in a non-

constructive reactions in athletes;  

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Спорт психологиясына кіріспе, Медициналык психология,  

Введение в спортивную психологию, Медицинская психодогия,  

Introduction to sports psychology, Medikal psychology,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

 

Маркетингтік коммуникациялардың психологиясы 

Психология маркетинговых коммуникаций 

Psychology of marketing communications 

Пән психологиялық болып табылады және бизнес психология мамандығы 

бойынша оқитын студенттер. 

Пәннің мақсаты - маркетингтік коммуникациялық саясатты ұйымдастыру және 

өткізу үшін қажетті теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру және 

кәсіпорынның коммуникациялық стратегиясының тиімділігін бағалаудың нәтижесі. 

Пәнді оқыту барысында маркетингтік коммуникацияның мақсаттары, міндеттері, 

функциялары, принциптері, маркетингтік коммуникацияларды, стратегияларды және 

саясатты ұйымдастыру, байланыс модельдері және байланыс процесі, маркетингтік 

коммуникацияларды дамыту тенденциялары, фирманың ішкі коммуникациялары, ПР 

тұжырымдамасы, маркетинг коммуникацияларындағы жұртшылықпен байланыстың рөлі 

мен орны, ұйымның коммуникациялық өзара әрекеттесуіндегі қоғамдық қатынастардың 

рөлі, Merchandising ұғымы тақырыптары қарастырылады.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1)мақсаттар, нысандар, тақырыптар, қағидаттар, құралдар, қолдану саласы, 

жарнамалық қызметті құқықтық реттеу, интеграцияланған маркетингтік 

коммуникацияларды пайдалану ережелері, интеграцияланған маркетинг 

коммуникациясының теориялық негіздері, брендті басқару және ұйымның имиджін 

қалыптастыру, және науқандарды насихаттау, олардың тиімділігін бағалау туралы 

білімдер мен түсініктерді көрсетеді; 

2)маркетингтік коммуникациялардың стратегиясы мен бағдарламасын әзірлейді; 
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3)қолданыстағы заңнаманы кәсіби қызметте қолданады; 

4)маркетингтік коммуникация стратегиясын басқарады; 

5) интеграцияланған маркетингтік коммуникациялардың жеке компоненттерінің 

тиімділігін бағалайды. 

 

Дисциплина является психологической и изучается студентами обучающимися по 

траектории  бизнес психология. 

Цель дисциплины является формирование теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для организации и проведения маркетинговой коммуникационной 

политики и на основе ее результатов оценки эффективности коммуникационных 

стратегий предприятия.  

В ходе изучения дисциплины рассматриваются цели, задачи, функции, принципы 

маркетинговых коммуникаций, организация маркетинговых коммуникаций, стратегии и 

политика, модели коммуникаций и коммуникационный процесс, элементы 

маркетинговых коммуникаций, понятие PR, роль и место связи с общественностью в 

маркетинговых коммуникациях, роль связей с общественностью в коммуникационном 

взаимодействии организации, понятие мерчендайзинга, особенности построения 

коммуникационных потоков в мерчендайзинге, POS-материалы, коммуникации в сети 

Интернет.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демострировать знание и понимание   цели, объектов, субъектов,  принципов, и  

правил использования интегрированных маркетинговых коммуникаций, теоретических 

основ концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций, бренд-менеджмента и 

формирования имиджа организации, методик организации акций и компаний по 

продвижению, оценку их эффективности;  

2) разрабатывать стратегию и программу маркетинговых коммуникаций;  

3) применять действующее законодательство в профессиональной дея тельности 

4) управлять  стратегией маркетинговых коммуникаций;  

5) проводить методику  оценки эффективности отдельных составляющих 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

 

The discipline is psychological and is studied by students studying the trajectory of 

business psychology. 

The purpose of the discipline is the formation of theoretical knowledge and practical 

skills necessary for the organization and implementation of marketing communication policy 

and on the basis of its results to assess the effectiveness of communication strategies of the 

enterprise.  

In the course of studying the discipline discusses the goals, objectives, functions, 

principles of marketing communications, organization of marketing communications, strategies 

and policies, communication models and communication process, elements of marketing 

communications, the concept of PR, the role and place of public relations in marketing 

communications, the role of public relations in the communication interaction of the 

organization, the concept of merchandising, especially the construction of communication flows 

in merchandising, POS-materials, communication on the Internet.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to demonstrate knowledge and understanding of the purpose, objects, subjects, 

principles and rules of use of integrated marketing communications, theoretical foundations of 

the concept of integrated marketing communications, brand management and image formation 

of the organization, methods of organization of shares and companies for promotion, evaluation 

of their effectiveness;  

2) develop marketing communications strategy and program;  

3) to apply the existing legislation in their professional activities 

4) manage marketing communications strategy;  

5) to carry out a methodology for evaluating the effectiveness of individual components 

of integrated marketing communications. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 

Баскару психологиясы, Психология боынша практикум 

Психология управления, Практикум по психологии 
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Psychology of management, Practical Pcychology   

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

 

Криминалды психологиясы 

Криминальная психология 

Criminal psychology 

«Криминалды психология»  заң саласында теориялық және практикалық 

аспектілерін  оқитын студенттерге арналған.  

Мақсаты- қылмыскер тұлғасының ерекшеліктері жайлы принципиалды ғылыми 

тұрыжырмдамаларды зерттеу.  

Пәнді оқыту барысында заң пәндердің жүйесңнде криминалды психологияның 

рөлі, қылмыскер тұлғасының психологиясы, қылмыстық мінез-құлық көрінулері, 

құқықты бұзатын субъектілердің психологиялық ерекшеліктері, қылмыспен күресудегі 

әр-түрлі ықпалдар мен заманауи концепциялар тақырыптары қарастырылады.  

Осы пән келесі құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған:әлемтанушылық, 

кәсіби, коммуникативті. 

Пәнді оқыту нәтижесінде студент: 

1)пәннің категориалды-аңықтамалық аппаратын білу, қылмыскер тұлғасының 

индивидуалды-психологиялық ерекшеліктерін білу,  пенитенциарлы аймағындағы 

қылмыскер тұлғасының психологиялық ерекшеліктерімен танысу және оларға 

психологиялық портрет құра білу дағдысы, девиантты мінез-құлықты түзету және 

профилактиканың әдіс тәсілдерін меңгеру туралы білімдері мен түсініктерін көрсетеді;  

2)криминалды психология аймағында сәйкес келетін әдістер мен 

технологияларды қолдана біледі; 

3)девиантты мінез-құлықты түзетуге бағытталған профилактикалық іс-әрекетті 

ұйымдастыра және жоспар құра  біледі; 

4)пенитенциарлы психологтың іс-әрекеті шегінде психологиялық сүйемелдеу 

бойынша дағдыларды игереді; 

5)құқық бұзушы кәмелетке толмағандар тұлғасын зерттеу үшін диагностика 

бағдарламасын өңдеу.  

 

 

Дисциплина «Криминальная психология» является междисциплинарной областью 

знаний и ее изучают студенты обучающиеся по траектории « юридическая психология» 

 Цель дисциплины формирование  принципиальных научных положений об 

особенностях психологии личности преступника,  методах борьбы и профилактики  

преступного поведения на основе синтеза юридических и психолого-педагогических 

знаний. 

В ходе изучения рассматриваются психолого-юридическая  сущность   

криминального поведения, цели и задачи криминальной психологии, ее место в системе в 

системе юридических дисциплин,  особенности преступного поведения и психология 

личности преступника, психологические особенности различных типов преступной 

личности. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) демонстрировать знание и понимание   понятийно-категориальный аппарат 

дисциплины, индивидуально-психологические особенности личности преступника и лиц, 

вовлечённых в сферу противоправной  деятельности;   

2)применять соответствующие методы и технологии воздействия в области 

криминальной психологии,  

3) планировать и организовать профилактическую деятельность в сфере 

девиантного поведения; 

4) организовывать  психологическое  сопровождение в условиях деятельности 

пенитенциарного психолога,  

5) разрабатывать  программы диагностики для изучения лиц совершивших 
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правонарушение. 

 

The discipline "Criminal psychology" is an interdisciplinary field of knowledge and it is 

studied by students on the trajectory " legal psychology» 

 The purpose of discipline the formation of fundamental scientific provisions on the 

features of the psychology of the offender and methods of combating and preventing criminal 

behavior based on the synthesis of legal and psychological and pedagogical knowledge. 

The study examines the psychological and legal essence of criminal behavior, goals and 

objectives of criminal psychology, its place in the system of legal disciplines, especially 

criminal behavior and psychology of the criminal personality, psychological characteristics of 

different types of criminal personality. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the conceptual and categorical 

apparatus of discipline, individual psychological characteristics of the offender and persons 

involved in the sphere of illegal activity;   

2)apply appropriate methods and technologies of influence in the field of criminal 

psychology,  

3) plan and organize preventive activities in the field of deviant behavior; 

4) organize psychological support in the conditions of activity of the penitentiary 

psychologist,  

5) develop a diagnostic program for the study of the individuals who committed the 

offense. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Заң психологиясы  

Юридическая психология  

Legal psychology  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

 

 

Спортшылдықтың психологиясы  

Психология  спортивного мастерства  

Psychology of Sportsmanship 

«Спорттық психология» пәні арнайы цикл пәндеріне жатады. 

 Бұл пәннің мақсаты - спортшының жеке тұлғаны кәсіпкерлікке тәрбиелеудің ең 

маңызды заңдары, принциптері мен қағидаттары туралы білімді қалыптастыру, 

спортшылардың дағдыларын дамыту мәселесінде психологтар мен практиктердің негізгі 

жұмыс түрлерімен танысу. 

Пәнді оқыту барысында спорттық іс-әрекеттердің себептерін жіктеу және 

спорттық жетістіктерге жетудің түрлі кезеңдерінде уәждеу, таңдалған спорт түрлеріндегі 

мамандандыру сатысы, мотивация блогы, спорттық қызметтегі сәтсіздіктерге қол жеткізу 

және болдырмау,  П.А.Пилоянның спортқа жоғары нәтижеге жетуіне ынталандырудың 

құрылымы, спорттық қызметке ынталандыру, бәсекелестік (бәсекелестік) 

ынталандырушы фактор ретінде, қоғамның назарын аудару, мотивациялық 

факторлардағы айырмашылықтарды талдау негізінде спорттық тәжірибенің әртүрлі 

сатыларының ерекшеліктері, спорттық оқытудың тиімділігін арттыру үшін 

психологиялық жағдайларды дамыту тақырыптары қарастырылады.  

Пәндерді оқу нәтижесінде студент: 

 1)спортшылардың дағдылары мен қабілеттерін дамыту динамикасының 

ерекшеліктері; психогенді реакциялардың жүйелеуі және спортшыларды нәтижелерге қол 

жеткізу және спорттық жабдықты жетілдіру мүмкіндігін ынталандыру мүмкіндігі; 

жетістікке қарсы ынталандыруды дамыту үшін тәуекел факторлары; спортшылардың 

жасы, этникалық және гендерлік ерекшеліктері; коммуникациялық-спортшының 

командасындағы ерекшеліктер мен тәуекелдер туралы білімдері мен түсініктерін 

көрсетеді; 
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2)спортты дамытудың әдістерін психологиялық тұрғыда негіздейді; 

3)спортшының дене тәрбиесімен қарым-қатынас жасау мүмкіндіктерін барынша 

кеңейту жолдарын анықтайды;  

4)спорттық жетістіктерге жету үшін жеке немесе командалық бағдарламалар 

жасайды; 

 5)спортты дамыту үшін ғылыми негізделген технологияларды дамыту. 

 6)психологиялық аспектілерін және спорттық командалар арасындағы қарым-

қатынастың үлгілерін оқып біліп, спортшылардың психологиялық үйлесімділік 

критерийлерін әзірлейді. 

 

Дисциплина «Психология спортивного мастерства» относится к дисциплинам 

прикалдным и изучется студентами обучающимися по траектории «Спортивная 

психология» 

 Целью дисциплины  является формирование  знаний о важнейших законах, 

закономерностях и принципах развития личности спортсмена как профессионала, 

ознакомление с основными видами работы психологов-практиков в проблеме развития 

мастерства спортсменов.  

  В ходе изучения дисципдины рассматриваются классификация мотивов 

спортивной деятельности собенности мотивации на различных этапах достижения 

спортивного мастерства, стадии специализации в избранном виде спорта, стадии 

спортивного мастерства, мотивация достижения и избегания неудач в спортивной 

деятельности,  структура мотивации достижения высокого результата в спорте пo P. A. 

Пилоян, формирование мотивации спортивной деятельности, соревнование 

(соперничество) как стимулирующий фактор, разработка психологических условий для 

повышения эффективности спортивных тренировок. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1)демонтрировать знание и понимание особенности динамики развития навыков и 

способностей спортсменов; систематику психогенных реакций и возможность 

стимулирования  спортсменов на достижение результатов и совершенствования 

спортивной техники; факторы риска развития антимотивации к достижениям;  специфику 

возрастных, этнических и гендерных особенностей спортсменов;  

2) изучать механизмы и закономерности совершенствования спортивного 

мастерства, психологические аспекты и закономерности межличностного общения в 

спортивных командах  

3)обосновать методы развития спортивного мастерства, а также искать новые, 

более эффективные;  

4) определять пути для максимального использования возможностей организма 

спортсмена и его коммуникаций с тренером, 

5)  выстраивать  индивидуальные или командные программы достижения  

спортивного мастерства;  

6)разрабатывать научно обоснованные технологии развития спортивного 

мастерства.   

 

The discipline "Psychology of sportsmanship" refers to applied disciplines and is 

studied by students on the trajectory of "Sports psychology» 

 The aim of the discipline is the formation of knowledge about the most important laws, 

laws and principles of development of the athlete's personality as a professional, familiarization 

with the basic types of work of psychologists-practitioners in the problem of development of 

skill of athletes. 

In the course of studying the discipline, the classification of motives of sports activity of 

motivation at different stages of achieving sports skills, the stage of specialization in the chosen 

sport, the stage of sports skill, motivation to achieve and avoid failures in sports activities, the 

structure of motivation to achieve high results in sports by P. A. Piloyan, the formation of 

motivation of sports activities, competition (rivalry) as a stimulating factor, the development of 

psychological conditions for improving the effectiveness of sports training. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1)dismantle knowledge and understanding of features of dynamics of development of 

skills and abilities of athletes; systematics of psychogenic reactions and possibility of 
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stimulation of athletes on achievement of results and improvement of sports equipment; risk 

factors of development of antimotivation to achievements; specifics of age, ethnic and gender 

features of athletes;  

2) to study the mechanisms and laws of improving sports skills, psychological aspects 

and patterns of interpersonal communication in sports teams  

3)to justify the methods of development of sports skills, as well as to look for new, 

more effective;  

4) identify ways to maximize the opportunities of the athlete's body and its 

communication with the coach, 

5) build individual or team programs to achieve sportsmanship;  

6)develop science-based technologies for the development of sports skills. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Спорт психологиясына кіріспе, Басқару психологиясы 

Введение в спортивную психологию, Психология управления 

Introduction to sports psychology, Management Psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

 

 

            Ұйымдастыру диагностикасы 

            Организационная диагностика 

Organizational diagnostics  

"Ұйымдастыру диагностикасы" пәні психологиялық болып табылады және бизнес 

психология траекториясы бойынша білім алушылармен оқытылады. 

Курстың мақсаты отандық және шетелдік тәжірибе негізінде әзірленген тиімді 

психологиялық амалдармен танысу, қазіргі заманғы ұйымдардағы персоналдың ұйымдық 

диагностикасына, ұйымды жүйе мен механизм ретінде зерделеуге, ұйымның 

патологиясын зерттеуге және олармен жұмыс істеуге, ұйым қызметінің және оның 

ортасының тиімділігін бағалау және талдау әдістерін қолдануға үйрету болып табылады.  

Пәнді оқу барысында ұйымдастыру диагностикасына кіріспе, ұйымды 

зерделеудегі тәсілдер мен диагноздардың түрлері, Ұйымның дамуының күшті және әлсіз 

жақтарын және оның өмірлік циклдерін зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздемесі, 

жаңалықтарды енгізу және оларды енгізу кезіндегі кедергілерді зерттеу, жалпы ұйым 

қызметінің әлеуметтік-психологиялық аспектісінде өлімге қарсы себептерді анықтау 

қарастырылады.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ұйымның жүйе ретінде тиімді және тиімсіз дамуын зерттеу бойынша негізгі 

тұжырымдамалар мен тәсілдерді білуді және түсінуді бөлшектеу; 

2) ұйымда жаңалықтарды енгізу мен нығайтудың тиімді стратегияларын 

қалыптастыру және дамыту саласында жеке және топтық деңгейлерде персоналды 

диагностикалау әдістерін қолдану,  

3) ұйым дамуының түрлі модельдерін жүйе ретінде талдау, 

4) ұйымның бизнес-процестерін зерделеуде негізгі параметрлерді бөлу,   

5) ұйымды және оның құрамдастарын зерттеудің қазіргі заманғы әдістерін 

пайдалана отырып, психологиялық зерттеу бағдарламаларын әзірлеу. 

 

Дисциплина «Организационная диагностика»  является психологической и 

изучается студентами обучающимися по траектории  бизнес психология. 

Целью курса является ознакомление с эффективными психологическими 

подходами, разработанными на основе отечественного и зарубежного опыта, к 

организационной диагностики персонала в современных организациях, изучении  

организации как системы и механизма, исследования патологий организации и работы с 

ними, использования методов анализа и оценки эффективности деятельности 

организации и ее среды.  

В ходе изучения дисциплины рассматриваются  введение в организационную 
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диагностику, виды подходов и диагнозов в изучении организации, теоретико-

методологическое обоснование исследования сильных и слабых сторон развития 

организации и ее жизненных циклов, введение новаций и исследование барьеров при их 

введении, выявление причин противоресий в социально-психологическом аспекте 

деятельности организации в целом.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонтрировать знание и понимание   основных концепций и подходов по 

изучению эффективного и неэффективного развития организации как системы; 

2) применять методы диагностики  персонала на индивидуальном и групповом 

уровнях в области формирования и развития эффективных стратегий внедрения и 

зхаерепления новаций в организации,  

3) анализировать различные модели развития организации как системы, 

4) выделять основные параметры в изучении бизнес-процессов организации,   

5) разрабатывать программы психологического исследования с использованием 

современных методов изучения организации и ее составляющих.  

 

Discipline "Organizational diagnostics" is a psychological and studied by students 

studying the trajectory of business psychology. 

The aim of the course is to familiarize with effective psychological approaches 

developed on the basis of domestic and foreign experience to the organizational diagnosis of 

personnel in modern organizations, the study of the organization as a system and mechanism, 

the study of pathologies of the organization and work with them, the use of methods of analysis 

and evaluation of the effectiveness of the organization and its environment.  

In the course of studying the discipline discusses the introduction to organizational 

diagnostics, types of approaches and diagnoses in the study of the organization, theoretical and 

methodological justification of the study of strengths and weaknesses of the organization and its 

life cycles, the introduction of innovations and the study of barriers to their introduction, 

identifying the causes of contradictions in the socio-psychological aspect of the organization as 

a whole.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) dismantle the knowledge and understanding of the basic concepts and approaches to 

study the effective and inefficient development of the organization as a system; 

2) apply the methods of personnel diagnostics at the individual and group levels in the 

field of formation and development of effective strategies for implementation and 

implementation of innovations in the organization,  

3) analyze different models of development of the organization as a system, 

4) highlight the main parameters in the study of business processes of the organization,   

5) develop programs of psychological research using modern methods of studying the 

organization and its components.Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 

Басқару психологиясы, Тұлғаның дифференциалды психологиясы 

Психология управления, Дифференциальная психология личности 

Management Psychology, Differenntal psechologyof personality  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

Пенитенциарлық психология 

Пенитенциарная психология 

Penitentiary psychology 
«Пенитенциарлы психология» пәні психологиялық болып табылады және заң 

саласында оқитын студенттерге оқытылады.  

Пәннің мақсаты-сотталғандарды түзету және қылмыстардың орындалуын алдын 

алу, жазаны орындауын қамтамасыз ету бойынша дағдылар мен психологиялық 

білімдерді тереңдету және жүзеге асыру болып табылады. 

Пәнді оқыту барысында  жазаны орындауымен айналысатын органдар  іс-

әрекетінің психологиясын зерттеуі, онымен қатар жазалау феномені, сотталғандардың 

ортасы мен тұлғасы, криминалды субмәдениет, сотталғандарды реәлеуметтену 
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мәселелері қарастырылады.   

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) жазалауды орындау бойынша пенитенциарлы мекемедегі қызметкерлердің іс-

әрекетінің эффективтілігін жоғарлатуы бойынша психологиялық негіздерді білу; 

сотталғандардың психологиялық ерекшеліктері туралы білімдер мен түсініктерді 

көрсетеді; 

2) сотталғандарда заңға бағыну мінез-құлқын қалыптастыру бойынша 

психологиялық сүйемелдеу үрдісін қамтамасыз етеді;  

 3) сотталғандар ортасында пайда болатын әр-түрлі ситуацияларға баға бере алу 

және талдайды; 

4) сотталғандар арасындағы өзарақатынастарды психологиялық талдайды;  

 5) заңға бағынушылық мінез-құлықты қалыптастыру мақсатында сотталғандарға 

психологиялық  әсер ете біледу. 

 

Дисциплина «Пенитенциарная психология» является психологической и ее 

изучают студенты, обучающиеся по образовательной траектории «юридическая 

психология» 

Цель изучения дисциплины формирование системы психологических знаний, 

необходимых при осуществлении деятельности  ДУИС по обеспечению исполнения 

наказания, исправлению осужденных и предупреждению совершения ими преступлений.  

В ходе изучения дисциплины рассматриваются психология деятельности органов, 

исполняющих наказания, феномен наказания и его компоненты, личность и среда 

осужденных, криминальная субкультура, проблемы ресоциализации осужденных.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстририровать знание   психологических особенностей осужденных и  

основ организации процесса исполнения наказания, повышения эффективности 

деятельности сотрудников учреждений по исполнению наказания;  

2) разрабатывать программы  психологического сопровождения по 

формированию у осужденных правопослушного поведения;  

3) изучать  психологические состояния,  возникающие у осужденных в период 

отбытия наказания; 

4) применять навыки психологического анализа  взаимоотношений среди 

осужденных;  

5) организовывать  психологическое консультирование осужденных в период 

отбытия наказания. 

 

Discipline "Penitentiary psychology" and psychological study students enrolled in the 

educational trajectories of "legal psychology» 

The purpose of studying the discipline is formation of system of psychological 

knowledge required in the implementation of activities of the penal system to ensure the 

execution of the punishment, the correction of convicts and prevention of the crime.  

In the course of studying the discipline, the psychology of the activities of the bodies 

executing punishment, the phenomenon of punishment and its components, the personality and 

environment of convicts, criminal subculture, the problems of re-socialization of convicts are 

considered.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the psychological characteristics of convicts and the 

basics of the organization of the process of execution of punishment, improving the efficiency 

of the staff of institutions for the execution of punishment;  

2) develop programs of psychological support for the formation of convicts law-abiding 

behavior;  

3) to study the psychological conditions that arise in convicts during the period of 

serving the sentence; 

4) apply the skills of psychological analysis of relationships among convicts;  

5) organize psychological counseling of convicted persons during the period of serving 

the sentence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

Заң психологиясы, Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
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мәдениеттің құқықтық негіздері  

Юридическая психология Правовые основы профессиональной деятельности и 

антикоррупционной культуры 

Legalpsychology, Legal basics of professional activity and anti-corruptional culture 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

Бәсекелестікті басқару технологиялары  

Технологии управления соревновательной деятельностью  

Competition Management Technologies 

«Бәсекеге қабілетті қызметті басқару технологиясы» пәні арнайы цикл пәндеріне 

жатады. 

Бұл пәннің мақсаты жеке және командалық спорт түрлерінде бәсекеге қабілетті 

қызметті басқару үшін технологияларды қолдану дағдыларын қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәнді оқыту барысында басқару технологиясының моделі мен формалары, 

басқару технологиясының түрлері, бәсекеге қабілетті қызметті басқару технологиясының 

құрылымдық моделі, бәсекелестік артықшылықтары, табыстылық факторлары және 

бәсекеге қабілетті қызметті басқарудың интеграцияланған технологиясының 

практикалық құндылығы, бәсекеге қабілетті спортшыларды басқарудың тиімді 

технологиялары,  бәсекеге қабілетті қызметті басқарудағы инновация, спорт түрлеріндегі 

технологиялық тәуекелдерді басқару,  спорт түрлерінде сапаны басқару технологиялары, 

бәсекеге қабілетті қызметтегі қақтығыстарды басқару технологиялары, қазіргі заманғы 

көшбасшылық стилінің бапкері, бәсекеге қабілетті қызметті басқарудың жаңа 

технологияларын енгізу кезінде командада жұмыс істеу мәселелері тақырыптары 

талқыланады.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) жаттықтырушының бәсекелестік қызметтегі рөлі, міндеттері және міндеттері; 

мақсатты белгілеу принциптері, бәсекеге қабілетті қызметті жоспарлау түрлері мен 

әдістері; спортшылар арасындағы өзара әрекеттесудің негізгі теориялары мен ұғымдары, 

оның ішінде мотивация, топтық динамика, команда құру, байланыс, көшбасшылық және 

жанжалдарды басқару туралы білімі мен түсініктерін көрсетеді; 

2)спорттық қызметте негізгі басқару функцияларын (шешім қабылдау, 

ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау) жүзеге асыру әдістерін игереді; 

3)спортшылар арасындағы коммуникациялық процестерді талдау және тренер-

спортшының жүйесі бойынша және олардың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар 

әзірлей алады; 

4)психологиялық климатты диагностикалау, оның күшті және әлсіз тұстарын 

айқындай алады; 

5)психологиялық климатты жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлейді; 

6)бәсекеге қабілетті қызметтегі жеке және командалық мінез-құлыққа тиімді әсер 

ететін заманауи технологияларды игереді. 

 

Дисциплина «Технологии управления соревновательной деятельностью» 

относится к прикладным  дисциплинам и изучается студентами обучающимися по 

траектории « Спортинвная психология» 

 Целью данной дисциплины является формирование  умений и навыков в 

применении технологий управления соревновательной деятельностью как в 

индивидуальных видах спорта, так и в командных. 

В ходе изучения дисциплины рассмариваются социальная технология как 

важнейший элемент механизма управления, модели и формы управленческих 

технологий, виды технологий управления, структурная модель технологии управления 

соревновательной деятельностью, конкурентные преимущества, факторы успеха и 

практическая ценность интегрированной технологии управления соревновательной 

деятельностью, эффективные технологии управления спортсменами в условиях  

соревновательной деятельности, инновации в управлении соревновательной 
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деятельностью, технологии управления риском в спорте, технологии управления 

конфликтами в соревновательной деятельности, стиль руководства тренера, проблемы 

командной работы при внедрении новых технологий управления соревновательной 

деятельностью. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) демонстрировать знание и понимание роли, функции и задачи тренера в 

соревновательной деятельности; принципы целеполагания, виды и методы планирования 

соревновательной деятельности; основные теории и концепции взаимодействия 

спортсменов, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;  

2) применять методы реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль) в спортивной деятельности;  

3) анализировать внешнюю и внутреннюю среду соревновательной 

деятельности, коммуникационные процессы среди спортсменов и  в системе стренер-

спортсмен\команда;  

4) диагностировать психологический климат, выявлять его сильные и слабые 

стороны,  

5) разрабатывать предложения  совершенствованию психологического 

климата 

6) использовать современные технологии эффективного влияния на 

индивидуальное и командное поведение в соревновательной деятельности. 

  

The discipline "Technologies of management of competitive activity" refers to applied 

disciplines and is studied by students on the trajectory of " sports Psychology» 

 The purpose of this discipline is the formation of skills in the application of 

technologies of management of competitive activity in individual sports and team sports. 

In the course of studying the discipline social technology is considered as the most 

important element of the control mechanism, models and forms of management technologies, 

types of management technologies, structural model of management technology of competitive 

activity, competitive advantages, success factors and the practical value of integrated 

management technology of competitive activity, effective management technology athletes in 

competitive activity, innovation in the management of competitive activity, risk management 

technology in sports, technologies of conflict management in competitive activities, the 

leadership style of the coach, problems of teamwork in the introduction of new technology 

management of competitive activity. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the role, functions and tasks of the 

coach in competitive activity; principles of goal-setting, types and methods of planning of 

competitive activity; basic theories and concepts of interaction of athletes, including issues of 

motivation, group dynamics, team building, communication, leadership and conflict 

management;  

2) to apply methods of realization of the basic administrative functions (decision-

making, organization, motivation and control) in sports activity;  

3) analyze internal and external environment, competitive activity, communication 

processes among athletes and in the system strainer-athlete\command;  

4) diagnose the psychological climate, identify its strengths and weaknesses,  

5) develop proposals to improve the psychological climate 

6) to use modern technologies of effective influence on individual and team behavior in 

competitive activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 

Басқару психологиясы, Стресс-менеджмент 

Психология управления, Стресс-менеджмент 

Management Psychology, Stress-management 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
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Ұйымдастырудағы оқыту және консалтинг 

Тренинг и конcалтинг в организации 

Training and consulting in organization 

«Ұйымдастырудағы оқыту және консалтинг» пәні психологиялық бағыт болып 

табылады және бизнес-психология мамандығы бойынша білім алатын студенттерге 

оқытылады. 

Пәннің мақсаты: персоналды іріктеу, ынталандыру және оқыту жүйелі білімдерін 

қалыптастыру, әртүрлі деңгейдегі басшыларға және тұтастай ұйымдарға кеңес беру; 

«құрал-сайман» - бизнес-тренингтермен танысу: өзін-өзі реттеу және тиімді өзара 

әрекеттесу дағдыларынан, имидж мен корпоративтік мәдениетті қалыптастырудан БАҚ, 

серіктестермен және клиенттермен жұмыс істеу. 

Пәнді оқыту барысында консультациялық қызметті ұйымдастыру, консалтингтік 

қызметті ұйымдастырудың заманауи ерекшеліктері, консультациялық қызметті 

қаржыландыру моделі,  клиенттерді тарту, консалтингтік жобаны ұйымдастыру, 

халықаралық қызметте кеңес беру, бизнесті жоспарлау және дамыту саласындағы 

консалтинг, маркетинг саласындағы консалтинг, бизнес-тренингтерді анықтау және 

жіктеу, өткізудің әдістері, әдістемесі және формалары тақырыптары қарастырылады. 

 Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1)оқу үрдісінде орын алған психологиялық құбылыстарды түсінуге қатысты 

заманауи оқыту іс-шараларының әдістемелік және теориялық ережелерінің негізгі 

ережелері туралы білімі мен түсініктерін көрсете алады; 

2) консалтингтік қызметті және жоба консультациясын ұйымдастырады; 

3) мазмұны, техникасы, жаттығулары мен мақсаттарын ескере отырып тренинг 

бағдарламасын жобалайды; 

4) топтағы құбылыстарды сараптап, өзгерістерді диагностикалайды;  

5) өзіндік реттеу мен тиімді әсер дағдыларын қолданып, имидж бен корпаративті 

мәдениеттің қалыптасуына ықпал етеді;  

6) БАҚ өкілдерімен, серіктестер және клиенттермен жұмыс жоспарын құрастыру.  

 

Дисциплина «Тренинг и конcалтинг в организации»  является прикладной и 

изучается студентами обучающимис по траектории «бизнес психологии». 

Цель дисциплиныявляется  формирование системных знаний в области подбора, 

мотивирования и обучения персонала, консультирования руководителей различного 

уровня и организаций в целом.  

В ходе освоения дисциплины рассматриваются организация консалтинговой 

деятельности, современные особенности организации консалтинговой деятельности, 

функции консалтинга, модель финансирования консалтинговой деятельности, требования 

к профессиональной подготовки консультанта, Формирование спроса на консалтинговые 

услуги,  типы управленческих консалтинговых проектов, планирование и  организация 

бизнес-тренингов. 

В результате изучения дисциплины студент будет:  

1) демонстрировать знание и понимание основных методологических и 

теоретических положений организация консалтинговой и тренинговой деятельности, 

2) осуществлять организацию  консалтинговой деятельности  и 

консультационного проекта, 

3) проектировать программу тренинга с учетом содержания, техник, упражнений 

в соответствии с целями, категорией участников и другими критериями; 

4) интерпретировать происходящее в группе, диагностировать изменения группы 

в целом, и каждого участника в отдельности;  

5) применять навыки саморегуляции и эффективного взаимодействия, 

формирования имиджа и корпоративной культуры  

6) разрабатывать программы для  работы со СМИ, партнерами и клиентами. 

 

The discipline "Training and consulting in the organization" is applied and studied by 

students on the trajectory of "business psychology". 

The purpose of the discipline is the formation of systemic knowledge in the field of 

recruitment, motivation and training of personnel, consulting managers at various levels and 

organizations as a whole.  
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During the development of the discipline, the organization of consulting activities, 

modern features of the organization of consulting activities, consulting functions, the model of 

financing of consulting activities, requirements for professional training of a consultant, the 

Formation of demand for consulting services, types of management consulting projects, 

planning and organization of business trainings are considered. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to demonstrate knowledge and understanding of the basic methodological and 

theoretical provisions of the organization of consulting and training activities, 

2) to organize consulting activities and consulting project, 

3) design the training program taking into account the content, techniques, exercises in 

accordance with the objectives, category of participants and other criteria; 

4) interpret what is happening in the group, diagnose changes in the group as a whole, 

and each participant individually;  

5) apply skills of self-regulation and effective interaction, formation of image and 

corporate culture  

6) develop programs to work with media, partners and clients 

 Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 

Баскару психологиясы, Психология боынша практикум 

Психология управления, Практикум по психологии 

Psychology of management, Practical Pcychology   

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Өзгеріс менеджмент, адам ресурстарын басқару 

Менеджмент изменений, менеджмент человеческих ресурсов 

СhangeManagement, Human Resource Management 

 

 

Пробация технологиясы 

Технологии пробации 

Probation technologies  

«Пробация технологиясы» пәні арнайы цикл пәндеріне жатады. 

Пәннің мақсаты: қалпына келтіру құралы ретінде тағылымдамадан құзыреті 

туралы идеялар қалыптастыру және қылмыс жасаған адамдардың әлеуметтену қайта, 

пробация командалық құрылымында жұмыс істейтін психолог құзыреті (сынақ офицер, 

әлеуметтік қызметкер, психолог) үшін. 

Пәнді оқыту барысында сынақ, пробацияны бақылау, сынақ мерзімінің 

мақсаттары, пенитенциарлық мекемелердің орындарынан босағандарды әлеуметтік 

бейімдеу және оңалту,  олардың принциптері, нысаны мен шаралар, пробация 

технологиясы және оны жүзеге асыру: сотқа дейінгі сынақ (қалпына келтіру), түрме 

сынақ (жобалау әлеуметтендіру), постпенитенциярлық сынақ (қолдау), сотқа дейінгі 

есептің құрылымы мен мазмұны, кәмелетке толмағандарға қатысты пробация 

тақырыптары талқыланады.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- «пробация», «сынақ бақылау» түсінігі. Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 

«Тәжірибе туралы» Заңы біледі; 

2) әр түр үшін пробацияның мақсаты мен міндеттерін ерекшелеп, пробация 

субьектісін қалпына келтірудегі қажеттіліктері біледі: реабилитация, ресоциализация, 

адаптация;  

3) пробация субьектілерінің реәлеуметтендіру мен қалпына келуі туралы 

сотқа дейінгі баяндама мен есеп дайындайды;   

4) пробациялық бақылау шеңберінде қалпна келу, реабилитациян, 

ресоциализация технологияларын қоладну:  

5) пробация кейс-менеджментін жүзеге асыру. 

    

Дисциплина «Технологии пробации» относится к дисциплинам прикладногго 

характера и изучается студентами обучающимися по тракектории «Юридическая 

психология». 

Цель изучения дисциплины является формирование  представлений о пробации 

как инструменте восстановления и ресоциализации людей, совершивших преступления, 
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компетенции работы психолога в структуре команды пробации (офицер пробации, 

социальный работник, психолог).  

В ходе осовения дисциплины рассматриваются  такие катеогрии как пробация, 

пробационный контроль, цели пробации, принципы, формы и меры пробации, виды 

пробации и технологии ее осуществления: досудебная пробация (восстановление), 

приговорная (реабилитация), пенитенциарная пробация (проектирование социализации), 

постпенитенциарная пробация (сопровождение),  структура и содержание досудебного 

доклада, пробация в отношении несовершеннолетних.   

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание цели,  задачи и принципы пробации, 

виды пробации и технологии ее осуществления,  Закон РК «О пробации» (2016г.) .  

2) выделять цели и задачи пробации для каждого вида, потребности субъекта 

пробации в восстановлении, реабилитации, ресоциализации, адаптации, сопровождения;  

3) составлять  досудебный доклад и отчет о ресоциализации и 

восстановлении на субъектов пробации,  

4) применять технологии восстановления, реаблилитации, восстановления и 

реасоциализации в рамках пробационного контроля 

5) реализовать кейс-менеджмент пробации 

     

The discipline "probation Technology" refers to the disciplines of applied nature and is 

studied by students enrolled in the tractor "Legal psychology". 

The purpose of the discipline is the formation of ideas about probation as a tool for 

recovery and resocialization of people who have committed crimes, the competence of the 

psychologist in the structure of the probation team (probation officer, social worker, 

psychologist).  

In the course of discipline implementation, such cateogria as probation, probation 

control, probation goals, principles, forms and measures of probation, types of probation and 

technologies of its implementation are considered: pre-trial probation (recovery), sentencing 

(rehabilitation), penitentiary probation (socialization design), post-penitentiary probation 

(support), structure and content of the pre-trial report. probation in respect of minors. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the purpose, objectives and principles 

of probation, types of probation and technology of its implementation, the Law "On probation" 

(2016).  

2) allocate the purposes and tasks of probation for each type, needs of the subject of 

probation in restoration, rehabilitation, resocialization, adaptation, maintenance;  

3) prepare a pre-trial report and a report on the resocialization and restoration of 

probation subjects,  

4) apply the technology of recovery, rehabilitation, recovery and reintegration within 

the framework of the probation control 

5) implement case management of probation. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Құқықтық психология, даму психологиясы, медициналық психология, 

психологиялық кеңес беру негізі 

Юридическая психология, Психология развития, медицинская психология, 

основы психологического консультирования 

Legal psychology, developmental psychology, medical psychology, the basis of 

psychological counseling  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

 

Тренингтің психологиясы  

Психология тренерской деятельности 

Psychology of coaching  

«Психология коучинг» пәні арнайы цикл пәндеріне жатады. 
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 Бұл пәннің мақсаты - спортшыны немесе болашақ үміткерді табысты спорттық 

мансапқа дайындауды ұйымдастыру, жоспарлау және жүзеге асырудағы білім мен 

дағдыларды қалыптастыру. 

 Пәнді оқыту барысында жаттықтырушының ерекшеліктері, спортшылардың 

психологиясын жақсы меңгеруге және оларға жүйелі әсер етуге мүмкіндік беретін 

тренерлер, жиналыстарға және жарыстарға жаттықтырушылармен қарым-қатынас жасау, 

оқушыларға моральдық және еріктілік қасиеттерді қалыптастыру, тренердің білім 

берудегі рөлі, «Еңбек тәуекелдігі», диагностика және жоғары невроэмоционалдық 

стресспен жұмыс істеу, стресс ерекшеліктері және бәсекелестік кезеңдері тақырыптары 

қарастырылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1)білу керек: спорттық жетістіктерде дағдылар мен біліктіліктерді қалыптастыру 

динамикасының ерекшеліктері; стресстік жағдайлардағы психикалық жағдай мен мінез-

құлықты есепке алу, жарыстардағы жеңіліске сәтінде психогенді реакциялардың 

жүйеленуі, стресстік жағдайлардағы психогенді реакцияларды дамыту үшін қауіп 

факторлары, бұқаралық ақпарат құралдарының спортшылардың немесе спорттық 

командалардың психологиялық жағдайына әсері туралы білімдері мен түсініктерін 

көрсетеді; 

2)жарыстың барысында және одан кейін спортшылардың психикалық жай-күйін 

бағалайды;  

3) төтенше жағдайларда психикалық күй мен мінез құлықтың өзгеруін болжау;  

4) жеңіліс немесе жеңіс кезінде жедел психологиялық көмек керсетеді;  

5) түрлі жарыс қатысушыларымен ақпараттық – түсіндірмелік әңгіме жүргізеді;  

6) спортшылар немесе топтардың психологиялық жағдайына бұқаралық ақпарат 

құралдарының әсері туралы түсіндірмелі әңгімелер жүргізеді.  

 

Дисциплина «Психология тренерской деятельности» относится к прикладным 

дисциплинам и изучается студентами обучающимися по траектории «Спортивная 

психология». 

 Целью данной дисциплины является формирование  знаний и  умений по 

организации, планировании и реализации  подготовки  личности тренера к работе с 

спортсменами.  

Дисциплина напрвлена на изучение особенностей деятельности тренера, 

особенностей  общения тренеров с учениками на тренировочных занятиях, сборах и 

соревнованиях, особенностей ответственности тренеров за физическое здоровье и 

личностное развитие подопечных, воспитательной  роли тренера, личности  трененера 

как  авторитета  и личности профессионала,  ошибки тренеров и феномен 

«Профессиональный риск», особенностей  диагностики и работы с  высоким нервно-

эмоциональным напряжением  вопистаников.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонтрировать знание и понимание  особенностей деятельности тренера, 

особенностей  общения тренеров с учениками на тренировочных занятиях, сборах и 

соревнованиях,  динамики формирования навыков и проявления способностей в 

спортивных достижениях;  

2) оценивать психическое состояние тренеров в период и после соревнований; 

3) прогнозировать изменение  психического  состояния и поведения в ситуациях 

напряжения;  

4) оказывать экстренную психологическую помощь в ситуациях поражения или 

победы;  

5) вести информационно-разъяснительную работу с участниками различных 

соревнований  

6) проводить разьяснительную работу о влиянии средств массовой информации 

на психологическое состояние спортсменов или спортивных команд.  

 

The discipline "Psychology of coaching" refers to applied disciplines and is studied by 

students studying the trajectory of "Sports psychology". 

 The purpose of this discipline is the formation of knowledge and skills in the 

organization, planning and implementation of personal training of the coach to work with 
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athletes.  

Discipline is directed on studying of features of activity of the trainer, the characteristics 

of the communication of the coaches with the students at training sessions, camps and 

competitions, peculiarities of the liability of coaches for physical health and personal 

development of players, the educational role of the trainer, personality traniner as the authority 

and identity of the professional, the mistakes of the coaches and the phenomenon of 

"Professional risk", peculiarities of diagnostics and work with high neuro-emotional stress of 

capitanias.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the features of the coach, the features 

of communication between coaches and students in training sessions, training camps and 

competitions, the dynamics of the formation of skills and abilities in sports achievements;  

2) evaluate the mental state of coaches during and after the competition; 

3 diagnose mental state and behavior in stress situations;  

4) provide emergency psychological assistance in situations of defeat or victory;  

5) to conduct information and explanatory work with participants of various 

competitions  

6) to carry out explanatory work on the influence of the media on the psychological 

state of athletes or sports teams. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management Psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

Өзгерістер менеджменті 

Менеджмент изменений 

Management changes  

Пән психологиялық пән болып табылады және «ұйымдастырылған психология» 

траекториясында оқитын студенттерге арналған.  

Пәннің мақсаты ұйымдардың құрылуы мен заңдылықтары, өзгерістер енгізулер 

туралы түсінік қалыптастыру, ұйымдастырушылық өзгерістерді тәжірибеде қолдана білу, 

психологиялық білімдерді ескере отырып қайта құрылуға дайындық сараптамасын 

жүргізу.  

Пәнді оқыту барысында ұйымдастырушылық өзгерістер түсінігі және тарихи 

аспектілері, инновация түсінігі, инновациялық кедергілер, инновациялық қарсыласудың 

алдын алу мен күресу жолдары, компанияны басқарудағы қайта құру кезеңдері, бизнес 

үрдістерді басқарудың негізгі ережелері, ұйымға өзгеріс енгізудің алгоритмін құрастыру 

тақырыптары қарастырылады.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1)бизнес үрдістер негізінде басқарудың негізгі ережелері мен реинжениринг 

өткізу кезеңдері туралы білімдері мн түсініктерін көрсетеді;  

2)ұйымдық өзгерістерді жүргізудің қауіптері мен мүмкіндіктерін сараптау; 

3)ұйымдық өзгерістерді енгізу әдістер мен құралдарын қолданады;  

4) диагностикалық материалды жүргізу мен өңдеуді жүзеге асырады;  

5)  ұйымдық кеңес беру әдістерін тәжірибеде қолдану. 

 

Дисциплина является психологической и изучается всеми студентами 

обучающимися по траектории «организационная психология». 

Цель дисциплины является формирование представления о закономерностях 

развития организации и основных подходах к проведению организационных изменений; 

умение  использоватьмодели организационных изменений на практике, проводить 

организационный анализ для подготовки к реструктуризации управления компанией с 

учетом психологических знаний. 



72 

 

В ходе освоения дисциплины рассматриваются понятие и исторический аспект 

развития теории организационных изменений, подходы к определению организационных 

изменений, понятие инноваций, инновационных барьеров, пути преодоления и 

управления инновационным сопротивлением, этапы реструктуризации управления 

компанией, основные положения управления на основе бизнес-процессов и стадии 

проведения реинжиниринга бизнес-процессов, методы и технологии разработки 

алгоритма внедрение изменений в организации.  

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) демострировать знание и понимание  основных положений управления на 

основе бизнес-процессов и стадий проведения реинжиниринга бизнес-процессов;  

2) Анализировать риски и возможности проведения определению 

организационных изменений, 

3) использовать  инструменты и методы внедрения организационных 

изменений; 

4) осуществлять  самостоятельно проведение исследований и обработку  

диагностического материала;  

5)  примененять  на практике различных подходы организационного 

консультирования. 

 

The discipline is psychological and is studied by all students studying on the trajectory 

of "organizational psychology". 

The purpose of the discipline is to form an idea of the patterns of development of the 

organization and the main approaches to organizational change; the ability to use models of 

organizational change in practice, to conduct organizational analysis to prepare for the 

restructuring of the company's management, taking into account psychological knowledge. 

During the development of the discipline discusses the concept and historical aspect of 

the development of the theory of organizational change, approaches to definition of 

organizational change, the concept of innovation, innovation barriers and ways of overcoming 

and management of innovation resistance, the stages of restructuring of the company's 

management, the main provisions of the management based on business processes and stages of 

reengineering of business-processes, methods and technologies of development of algorithm of 

implementation of changes in the organization.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the main provisions of management 

based on business processes and stages of business process reengineering;  

2) Analyze the risks and opportunities of identifying organizational changes, 

3) use tools and methods to implement organizational changes; 

4) to carry out their own research and processing of diagnostic material;  

5) apply different approaches of organizational consulting in practice. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management Psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

 

Заңға қайшы келетін кәмелетке толмағандардың психологиясы 

Психология несовершеннолетних в конфликте с законом 

Psychology of minors in conflict with the law 

 «Заңға қайшы келетін кәмелетке толмағандардың психологиясы» пәні 

психологиялық болып табылады және заң саласында оқитын студенттерге оқытылады.  

Пәнді зерделеу - балалармен қарым-қатынаста психологиялық идеялардың 

құзыреттілігін қалыптастыру, қалпына келтіру әдіснамасы мен әлеуметтік-

психологиялық оңалтудың озық тәжірибелерін қалыптастыру. 

Пәнді оқыту барысында  «Заңмен байланысқан бала», «Қайта қалпына келтіру 
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әділдігі» ұғымдары, баланың заңмен байланысу үдерістерін түсінудегі халықаралық 

тәсілдер мен озық тәжірибелер, заңмен байланыста балалармен жұмыс істеудегі 

халықаралық стандарттар,  заңмен байланысқан балалардың жас ерекшеліктері, 

қақтығыстар (қылмыстық құқық бұзушылықтар), мәжбүрлі байланыс (құрбандар мен 

қылмыскерлердің куәгерлері), мәртебелік құқық бұзушылықтар. Қалпына келтіретін 

әділеттілік тұжырымдамасы,  бала тәрбиелеу бағдарламалары бойынша пробация, 

дивергенция, білім беру әсерінің альтернативті нысандары бойынша жұмыс істеу моделі, 

тергеу кезінде баланы қадағалау барысында баламен жұмыс істеу үлгісі,  жәбiрленушiнiң 

әлеуметтiк және психологиялық сауықтыру және қылмыс туралы куәлiктiң жұмысының 

үлгiсi, Case management және multidisciplinary team, әлеуметтік-психологиялық 

оңалтудың міндеттері мен әдістері, сауықтырудың үздік тәжірибелері тақырыптары 

қарастырылады.  

Пәнді оқу нәтижесінде студенті: 

1) бала мен заңның  байланыс үрдісін түсіну жолындағы халықаралық 

тәжірибелерді, негізгі түсініктер мен білімін көрсете біледі;  

2) реабилитациялық бағдарламаларды негіздеу үшін халықаралық стандарттар 

мен ұлттық заңнаманы қолданады;  

3) заңмен байланыс барысында әр санаттағы балаларды қалпына келтіру 

бағдарламасын жобалап, іске асырады;  

4) баланы қалпына келтіру құрылымында жұмыс істейді;  

5) қалпына келу мен реабилитацияның ең жақсы тәжірибелерін қолданады;  

6)Соттың қалпына келтіру туралы шешімі турасындағы  Кейс-менеджментін, 

диагностика, кеңес беру бағдарламаларын игерген.   

 

Дисциплина «Психология несовершеннолетних в конфликте с законом» является 

психологической и ее изучают студенты, обучающиеся по траекториии «Юридическая 

психология». 

Цель изучения дисциплины: сформировать психологическое представление о 

детях в контакте с законом, наилучших практиках восстановительного правосудия и 

социально-психологической реабилитации.   

В ходе изучения дисциплины рассматриваются понятия «Ребенок в контакте с 

законом», «Восстановительное правосудие», международные подходы и наилучшие 

практики в понимании процессов контакта ребенка с законом, международные стандарты 

в работе с детьми в контакте с законом, возрастные особенности детей в контакте с 

законом, типы контакта с законом: конфликт (уголовные правонарушения), 

вынужденный контакт (жертвы и свидетели преступлений), статусные правонарушения.  

Концепция восстановительного правосудия, модель работы с ребенком по программам 

реабилитации в структуре пробации, дивергенции, альтернативных форм 

воспитательного воздействия, модель работы с ребенком в процессе сопровождения в 

ходе следствия, суда,  модель работы социально-психологического восстановления 

потерпевшего и свидетеля преступления, кейс-менеджмент и мультидисциплинарная 

команда,  задачи и методы социально-психологической реабилитации, наилучшие 

практики восстановления.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1)демонстрировать знание и понимание основных понятий , международных 

подходов  и наилучших практик в понимании процессов контакта ребенка с законом.  

2) Применять международные стандарты и национальное законодательство для 

обоснования реабилитационных программ.  

3) проектировать и реализовать программу восстановления для каждой категории 

детей в контакте с законом.  

4) работать в структуре команды восстановления ребенка.  

5) применять наилучшие практики восстановления и реабилитации.  

6)владеть кейс-менеджментом восстановительного правосудия, навыками 

проектирования, сопровождения, диагностики, консультирования в программе  

 

The discipline "Psychology of minors in conflict with the law" is psychological and it is 

studied by students studying the trajectory of "Legal psychology". 
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 The purpose of the discipline: to form a psychological understanding of children in 

contact with the law, the best practices of restorative justice and socio-psychological 

rehabilitation.   

In the course of studying the discipline, the concepts of "Child in contact with the law", 

"Restorative justice", international approaches and best practices in understanding the processes 

of contact of the child with the law, international standards in working with children in contact 

with the law, age characteristics of children in contact with the law, types of contact with the 

law: conflict (criminal offenses), forced contact (victims and witnesses of crimes), status 

offenses are considered.  The concept of restorative justice, the model of work with the child on 

rehabilitation programs in the structure of probation, divergence, alternative forms of 

educational influence, the model of work with the child in the process of support during the 

investigation, the court, the model of socio-psychological recovery of the victim and witness of 

the crime, case management and multidisciplinary team, tasks and methods of socio-

psychological rehabilitation, best practices recovery. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1)demonstrate knowledge and understanding of the basic concepts , international 

approaches and best practices in understanding the processes of contact of the child with the 

law. 2)-be able:  

2) Apply international standards and national legislation to justify rehabilitation 

programmes.  

3) design and implement a rehabilitation programme for each category of children in 

contact with the law.  

4) work in the structure of the child recovery team.  

5) apply best practices in recovery and rehabilitation.  

6) Own Case management of restorative justice, 

skills of design, maintenance, diagnostics, consulting in the program 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Құқықтық психология, даму психологиясы 

Юридическая психология, психология развития 

Legal psychology, developmental psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

 

Спортшылардың психикалық жай-күйін реттеудегі технологиялар  

Технологии в регуляции психических состояний спортсменов 

Technologies in the regulation of mental states of athletes  

«Спортшылардың психикалық жай-күйін реттеудегі технологиялар» пәні арнайы 

цикл пәндеріне жатады. 

 Пәннің мақсаты - психикалық дамуы үшін жеке бағдарламаларды қалыптастыру 

үшін ең маңызды заңдар, білім беру мен психикалық процестерді құру және дамыту 

принциптері мен принциптері туралы білімді қалыптастыру. 

 Пән мемлекеттердің анықтамасы, жіктелуі, спорт түрлеріндегі технологиялардың 

түрлері, спортшылардың психикалық жай-күйін реттеудің жалпы технологиясы, 

спортшылардың стресстік жағдайларында күресу және мінез-құлық стратегиялары, 

эмоционалды-ұтымды стратегиялар, визуализация, психосоматика және спортшылардың 

психикалық жағдайы, спортшылардың психикалық жай-күйін реттеудің заманауи 

әдістері тақырыптарын қарастыруға бағытталған.  

Пән арнайы кәсіби біліктілікті қалыптастыруға бағытталған: теориялық және 

әдістемелік, кеңес беру және алдын-алу және түзету. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) спортшылар мен жаттықтырушылар үшін өте ауыр жағдайларда психикалық 

жай-күй мен мінез-құлық динамикасының ерекшеліктері, төтенше жағдайларда 

психогендік реакциялар мен бұзылулардың жүйелеуі, төтенше жағдайларда психогендік 

реакциялар мен бұзылулардың дамуына қауіпті факторлар, төтенше жағдайлардағы 

зардап шеккендердің психикалық жағдайы туралы бұқаралық ақпарат құралдарының 
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ықпалы туралы білімдері мен түсініктерін көрсетеді; 

2)өзіне-өзі қол жұмсау кезінде шұғыл психологиялық көмек көрсетудің алгоритмін 

құрады; 

3)жәбірленушілердің психикалық жай-күйін бағалау және динамикасын болжайды;  

4)төтенше жағдайлар кезінде зардап шеккендерге психологиялық көмек көрсетуге; 

төтенше жағдайларда құрбандармен насихат жұмыстарын жүргізеді; 

5)дағдылары бар: шұғыл психологиялық көмек көрсетуде құрбандардың этникалық 

және мәдени ерекшеліктерін ескереді;  

6)төтенше жағдайларда зардап шеккен адаммен байланыс жасайды;  

 

Дисциплина «Технологии в регуляции психических состояний спортсменов» 

относится к дисциплинам специального цикла и ее изучают студенты, 

специализирующиеся по  траектории  «спортивная  психология». 

Целью данной дисциплины является формирование  знаний о важнейших законах, 

закономерностях и принципах создания, функционирования и развития психических 

процессов и личности в целях формирования индивидуальных программ развития  

регуляции психических состояний.  

Дисциплина направлена на изучение психологических  состояний, их 

классификаций, применяемых технологий в спортивной деятельности, общих технологий 

регуляции психических состояний спортсменов, копинг  и стратегий поведения в 

стрессовых ситуациях спортсменов, определения уровня напряжения или нарушения 

психического состояния, влияния психических состояний спортсменов на 

психосоматические заболевания.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстировать знание и понимание  особенностей  динамики психического 

состояния и поведения в чрезвычайных стрессовых ситуациях для спортсменов и 

тренеров; систематики психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных 

ситуациях; факторов риска развития психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных 

ситуациях; о влиянии средств массовой информации на психическое состояние 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях;  

2)  выстраивать алгоритм оказания экстренной психологической помощи при 

суицидальной попытке;  

3)оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать динамику;  

4) оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях;  

5) учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании экстренной 

психологической помощи;  

6) вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях.  

 

Discipline "Technology in the regulation of mental States of athletes" refers to the 

disciplines of a special cycle and its study students specializing in the trajectory of "sports 

psychology". 

The purpose of this discipline is the formation of knowledge about the most important 

laws, laws and principles of creation, functioning and development of mental processes and 

personality in order to form individual programs for the development of regulation of mental 

States.  

The discipline is aimed at the study of psychological States, their classifications, 

technologies used in sports activities, General technologies of regulation of mental States of 

athletes, coping and strategies of behavior in stressful situations of athletes, determining the 

level of stress or mental disorders, the influence of mental States of athletes on psychosomatic 

diseases.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the dynamics of mental state and 

behavior in emergency situations of stress for athletes and coaches; systematics of psychogenic 

reactions and disorders in emergency situations; risk factors for psychogenic reactions and 

disorders in emergency situations; the impact of the media on the mental state of victims in 

emergency situations;  
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2) build an algorithm for providing emergency psychological assistance in a suicidal 

attempt;  

3)assess the mental state of the victims and predict the dynamics;  

4) provide emergency psychological assistance to victims in emergency situations;  

5) take into account the ethno-cultural characteristics of the victims in the provision of 

emergency psychological assistance;  

6) to conduct information and explanatory work with victims in emergency situations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Медициналык психология,  

Медицинская психодогия,  

Medikal psychology,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

 

Кәсіпкерлік қызметтің психологиясы 

Психология педпринимательской деятельности 

Psychology of entrepreneurial activity 

«Кәсіпкерлік қызметтің психологиясы» пәні пәнаралық білім саласы болып 

табылады және «ұйымдастырушылық психология» траекториясында оқитын 

студенттерге оқытылады. 

Пәннің мақсаты кәсіпкерлік қызметтің, экономикалық процестер мен 

құбылыстардың психологиялық ерекшеліктері туралы идеяларды қалыптастыру, 

экономикалық мінез-құлықты реттеудегі экономикалық факторлар мен психологиялық 

құбылыстардың өзара әрекеттестігі мен өзара әсерінің үлгісін көрсету, экономикалық 

мінез-құлық нысандар, экономикалық ортаны адам мінез-құлқына және оның әл-

ауқатына әсері туралы түсінік қалыптастыру. 

Пән кәсіпкерлік субъектілері (жалғыз, отбасылық, сондай-ақ ірі өндірістерді 

ұйымдастырушылар), кәсіпкердің жеке басы, табиғатының ерекше қиялға ие болуы, 

форсайт, үнемі қысымның алдын алу, тәуекелдер мен мүмкіндіктер тақырыптарына 

бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) кәсіпкерлік қызметі психологиясының қағидалары, кәсіпкер тұлғасы 

ерекшеліктері, экономикалық әрекет сипаты, кәсіпкер қызметі тиімділігін мониторингтеу 

ерекшеліктері туралы білімдері мен түсініктерін көрсетеді;  

 2)  кәсіпкерлік қызметті адам тішілігіндегі басқа қызмет түрлерінен ажырата 

біліп, кәсіпкер тұлғасын сараптау барысында оның адекватты таңдауынынң да бағасын 

бере алады;  

3) кәсіпкерлік қызмет психологиясы шеңберінде ұйымдастыру сұрақтарын 

сараптайды; 

4) тиімді әрекет және кәсіпкерлік ойлау диагностикалық бағдарламаларын 

құрастырады;  

5) кәсіпкердің кәсіби және тұлғалық мүмкіндіктерін, эмоционалды жағдайы мен 

қауіп жағдайларындағы әрекетін, ситуацияны субьективті басқаруын сынайды;   

6)  шешім қабылдай білу дағдылары мен кәсіпкерлік саласындағы мәселелрді 

шеше алу қабілетіне ие болады.  

 

Дисциплина «Психология предпринимательской деятельности» является 

междисциплинарной областью знаний и ее изучают студенты, специализирующиеся по 

траектории «организационная психология». 

Целью изучения дисциплины является формирование представлений о 

психологических особенностях предпринимательской деятельности и экономических 

процессах и явлений; о закономерностях взаимодействия и взаимного влияния 

экономических факторов и психологических явлений в регуляции экономического 

поведения; о формах экономического поведения; о влиянии экономической среды на 

поведение человека и его благосостояние. 
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Дисциплина напрвлена на  изучение предпринимательства как особого типа 

экономического мышления, которое  характеризуется совокупностью оригинальных 

взглядов и подходов к принятию решений, личность предпринимателя, психологический 

портерет предпринимателя,многовариантность личности предпринимателя,  

психологичские особенности женского и мужского предпринимательства.  

В результате изучения дисциплины «Психология предпринимательской 

деятельности»  студент будет: 

1) демонстрировать знание  основных подходов, принципов психологии 

предаринимательской деятельности, психологических особенностей личности 

предпринимателя, экономического поведения,  методологических основы проведения 

мониторинга эффективности  предпринимательской деятельности;  

 2) обладать навыками выделения специфики предприимательской деятельности 

от других видов деятельности в жизнедеятельности человека, обосновывать выбор 

адекватного подхода в анализе личности предпринимателя;  

3) анализировать  организационные вопросы в рамках психологии 

предпренимательской деятельности; 

4) разрабатывать  программы диагностики эффективного поведения и 

предпринимательского мышления,  

5) проводить критический анализ профессиональных и личностных возможностей 

предпринимателя, эмоционального состояния и поведения в ситуациях риска, рефлексии, 

самоанализа, субъективного контроля ситуации,  

6)  обладать навыками выработки принятия решения и управления проблемами в 

области предпринимательства. 

 

The discipline "Psychology of entrepreneurship" is an interdisciplinary field of 

knowledge and it is studied by students specializing in the trajectory of "organizational 

psychology". 

The purpose of the discipline is the formation of ideas about the psychological 

characteristics of business and economic processes and phenomena; the laws of interaction and 

mutual influence of economic factors and psychological phenomena in the regulation of 

economic behavior; the forms of economic behavior; the impact of the economic environment 

on human behavior and well-being. 

Discipline naprvlena on the study of entrepreneurship as a special type of economic 

thinking, which is characterized by a set of original views and approaches to decision-making, 

the personality of the entrepreneur, psychological porter entrepreneur,multivariate personality 

entrepreneur, psychological characteristics of female and male entrepreneurship. 

As a result of studying the discipline "Psychology of entrepreneurship" the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic approaches, principles of psychology of pre-

emptive activity, psychological features of the personality of the entrepreneur, economic 

behavior, methodological basis for monitoring the effectiveness of entrepreneurial activity;  

 2) have the skills to highlight the specifics of entrepreneurial activity from other 

activities in human life, to justify the choice of an adequate approach in the analysis of the 

individual entrepreneur;  

3) analyze organizational issues within the psychology of entrepreneurial activity; 

4) develop programs to diagnose effective behavior and entrepreneurial thinking,  

5) conduct a critical analysis of professional and personal capabilities of the 

entrepreneur, emotional state and behavior in situations of risk, reflection, self-analysis, 

subjective control of the situation,  

6) have the skills to develop decision-making and management of problems in the field 

of entrepreneurship. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 
Психология  бойынша практикум Басқару психологиясы 

Практикум по психологии  Психология управления 

Practical work on psychology Psychology of management 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
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Әскери  психология 

Военная психология   

Military psychology 

«Әскери  психология» қолдаңбалы психологиялық пәндерге жатады және 

«Психология»мамандығында оқитын студенттерді кәсіби дайындаудың негізгі бөлігі 

болып табылады.  

Пәннің мақсаты:  әскери мәселелерін қарастыратын әр-түрлі теориялардың 

салыстырмалы талдауын өткізу, сонымен қатар әскери мамандардың іс-әрекетінде 

қолданатын психологиялық білімдерді қолдану мәселелерін  қарастыру. 

Пән әскери психолог іс-әрекетінің психологиялық аспектілері, әскери 

қызметкерлердің теріс мінез құлықтарының барлық негізгі түрлеріне сипаттама, соғыс 

әрекеттері кезіндегі психологиялық қызмет тақырыптарына бағытталған.   

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1)әскери психолог іс-әрекетінің психологиялық аспектілері, заманауи соғыстың 

негіздерін және адам психикасына деген әсері, әскери кезекшіліктің психологиялық 

қамтамасыз етілуі, әскери әрекеттерінің психологиялық ерекшеліктері  турасында білімдері 

мен түсініктерін көрсетеді; 

2)әскери бөлімшілердің қызметкерлерін психологиялық зерттейді;  

3)сарбаздардың психологиялық денсаулығын сақтау мақсатында  әр-түрлі 

психологиялық әдіс тәсілдерді қолданады;  

4)әскери әрекеттерден кейінгі көрінетін психикалық ерекшеліктерді 

диагностикалау; 

 5)әскери қызметкерлердің қате әрекеттерді алдын алу және психологиялық 

сүйемелдеу іс-шараларды өткізе алу дағдылары; 

6)топтық құрам мен бағынушылар арасында байланыс орнатады. 

 

Дисциплина «Военная психология» относится к числу прикладных психологических 

дисциплин и является составной частью профессиональной подготовки студентов по 

специальности «Психология». 

Целью дисциплины является сравнительный анализ различных теорий, 

исследующих основные детерминанты войны, и  проблем использования психологических 

знаний в деятельности военных специалистов. 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются  теоретические основы военной 

психологии, общая характеристика основных видов отрицательных психических 

состояний военнослужащих, психологическое сопровождение военнослужащих,  

психологические последствия участия в боевых действиях, психологические аспекты 

деятельности военного психолога,управление психическими состояниями  военнослужащих в 

в условиях боевых действий и после.  

В результате изучения дисциплины «Военная психология» обучающийся будет: 

1) демонтстрировать знание основных аспектов деятельности психолога воинской 

части, основ современного боя и его влияние на психику человека, психологическое 

обеспечение боевого дежурства, боевой службы, караульной и внутренней служб,  

психологические особенности боевых действий военнослужащих в различных видах и  на 

различных этапах боя; 

2)  проводить психологическое изучение личного состава  воинской части и 

подразделения;  

3) организовывать психологическую работу по сохранению психологического 

здоровья военнослужащих в условиях воинской службы;  

4) диагностировать психологические  последствия участия в боевых действиях, 

психологичесого анализа ошибочных действий личного состава полка в боевой обстановке;  

5) разрабытвать программы  психологической  реабилитации в системе 

медицинских мероприятий; 

6) организовывать сотрудничество между  командным составом и 

подчиненными. 

 

The discipline "Military psychology" refers to the number of applied psychological 

disciplines and is an integral part of the professional training of students in the specialty 
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"Psychology". 

The aim of the discipline is a comparative analysis of various theories that explore the 

main determinants of war, and the problems of the use of psychological knowledge in the 

activities of military specialists. 

In the course of studying the discipline considers the theoretical foundations of military 

psychology, and General characteristics of the main types of negative mental States military, 

psychological support of military personnel, the psychological consequences of participation in 

hostilities, the psychological aspects of the activities of the military psychologist,management 

of mental conditions of soldiers in combat and after.  

As a result of studying the discipline "Military psychology" student will be: 

1) to demonstrate knowledge of the basic aspects of activity of the psychologist of 

military unit, bases of modern fight and its influence on mentality of the person, psychological 

support of combat duty, combat service, guard and internal services, psychological features of 

military operations of the military personnel in various types and at various stages of fight; 

2) conduct a psychological study of the personnel of the military unit;  

3) to organize psychological work on preservation of psychological health of the 

military personnel in the conditions of military service;  

4) diagnose the psychological consequences of participation in hostilities, psychological 

analysis of erroneous actions of the personnel of the regiment in a combat situation;  

5) develop programs of psychological rehabilitation in the system of medical measures; 

6) organize cooperation between the command staff and subordinates. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Заң психология,  

Юридическая психология  

law psychology,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

 

Спорт мансабының психологиясы және мансаптық кеңес беру  

Психология спортивной карьеры и карьерное консультирование 

Psychology of sports career and career counseling 

Мамандандыру пәні қолданбалы психологиялық пәндердің бірі болып табылады 

және «Психология» мамандығы бойынша студенттерді кәсіби даярлаудың ажырамас 

бөлігі болып табылады. 

Пәндерді меңгерудің мақсаты: психологтың жұмысы негізінде кеңес беру үдерісі 

мен спорттық мансапты құрудың кешенді жүйесін құру. 

Пән спорттық мәнсаптың синтетикалық, сараптамалық, құрылымдық зерттеу 

бағыттары, мәнсап кезеңдері, оның психологиялық ерекшеліктері, топтық спорттық 

мәнсаптың негізгі ерекшеліктері тақырыптарына бағытталған.  

Пән оқу нәтижесінде студент:  

1)спорттың негізгі принциптері, мақсаттары және мансаптық дамуы; спорттық 

топпен немесе жеке-дара консультативтік әңгімелесудің негізгі кезеңдері мен 

технологиясы; командаларда оңтайлы психологиялық климатты қалыптастыру 

процестерін көрсететін психологиялық құбылыстар мен үлгілер; тренерлер мен 

спортшылармен тренерлік сессияны өткізудің негізгі этикалық принциптері туралы 

білімдері мен түсініктерін көрсетеді; 

2)спортшы мәртебесін ескере отырып, спортшының мәселелерінің ерекшелігін 

және түрін анықтайды;  

3)спортшы, тренер, топ мәселесімен жұмыс істеу үшін  бағдарламалар 

құрастырады;   

4)спортшылардың мәнсап дамуы мен деңгейін ескере отырып психологиялық 

сүйемелдеудің адекватты әдістерін ойластырады; 

5)тренерлік құрам мен спортшылар арасында тиімді әрекет орнатады. 

 

Дисциплина относится к числу прикладных психологических дисциплин и является 
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составной частью профессиональной подготовки студентов по траектории « спортивная 

психология». 

Целью освоения дисциплины является формирование целостной системы  

процесса психологического  консультировнания в спортивной сфере и построения 

спортивной  карьеры на основе применения психологических знаний в  работе со 

спортсменами. 

Дисциплина направлена на изучение синтетичекого,  аналитического,  

структорного подходов к изучению спортивной карьеры,  этапов спортивной карьеры, 

типов удовлетворенности спортивной карьерой, кризисов спортивной карьеры,  

психологических особенностей  индивидуальной спортивной карьеры, психологических 

особенности командной спортивной карьеры.  

В результате изучения  дисциплины студент будет: 

1) демонстировать знание цели и базовых  принципов построения карьеры в 

спорте;  основных этапов  и технологии ведения консультативной беседы со спортивной 

командой или индивидуально;  психологических феноменов и закономерностей, 

отражающих процессы создания оптимального психологического климата в командах;  

2) анализировать психологические феномены и тип проблем спортсмена, с 

учетом спортивного статуса;  

3)  разрабатывать направления и рекомендации для работы с проблемой 

спортсмена, тренера, команды;   

4) подбирать адекватные методы психологического сопровождения 

спортсменов с учетом уровня развития и карьеры; 

5) организовывать эффективное взаимодействие между  тренерским 

составом и  и спортсменами . 

 

The discipline belongs to the number of applied psychological disciplines and is an 

integral part of the professional training of students on the trajectory of "sports psychology". 

The purpose of development of discipline is formation of integral system of process of 

psychological consulting in the sports sphere and construction of sports career on the basis of 

application of psychological knowledge in work with athletes. 

The discipline is aimed at the study of synthetic, analytical, structural approaches to the 

study of sports career, stages of sports career, types of satisfaction with sports career, crises 

sports career, psychological characteristics of individual sports career, psychological 

characteristics of team sports career. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the purpose and basic principles of building a career in 

sports; the main stages and technology of consulting with a sports team or individually; 

psychological phenomena and patterns that reflect the processes of creating an optimal 

psychological climate in teams;  

2) analyze the psychological phenomena and type of problems of the athlete, taking into 

account the sports status;  

3) develop guidelines and recommendations for dealing with the problem of the athlete, 

coach, team;   

4) to select adequate methods of psychological support of athletes, taking into account 

the level of development and career; 

5) to organize effective interaction between the coaching staff and athletes . 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Менеджмент психологиясы,  Психологиялық кеңес беру негіздері. 

Психология управления,  Основы психологического консультирования.  

Management Psychology,  Fundamentals of Psychological Counseling. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

 

Адам ресурстарын басқару 

Менеджмент человеческих ресурсов 
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Human resource management 

«Адами басқару» пәні қолданбалы психологиялық пәндер санына жатады және 

«Психология» мамандығы бойынша студенттерді кәсіптік даярлаудың ажырамас бөлігі 

болып табылады.  

«Адам ресурстарын басқару» пәнін оқып үйрену мақсаты адами ресурстар 

саласындағы қазіргі заманғы ұйымның жұмыс істеуінің негізгі аспектілері бойынша 

басқарушылық шешімдерді әзірлеу мен іске асыруда белгілі бір практикалық дағдыларды 

қалыптастыру болып табылады.  

Пән адам капиталын басқару негіздері, еңбек нарығы инфрақұрылымының 

тұжырымдамасы., адами ресурстарды басқарудың заманауи теориясы мен модельдері, адами 

капитал әлеуметтік және экономикалық санат ретінде,  басқарудағы тәуекелдер, ерекшелігі, 

қызметкерлерді басқарудың негізгі тәуекелдер, оларды реттеу қағидаттары ретінде 

операциялық, құқықтық тәуекелдер және бизнес беделін жоғалту тәуекелі, ұйымның адам 

ресурстарын талдау, адам ресурстарын басқару стратегиялық басқару функциясы 

тақырыптарына бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1)корпоративтік басқарудағы персоналды басқарудың ролі мен орны және оның 

ұйымның стратегиялық мақсаттарымен өзара байланысы; адами капиталдың дамуының 

доктринасының, корпоративтік мәдениеттің және белгілі бір ұйымның миссиясының 

талаптарына сәйкестігі тұрғысынан ұйымның HR-стратегиясының тиімділігі критерийлері; 

қазіргі заманғы ұйымның адам ресурстарын басқару стратегиясының мазмұнына қойылатын 

талаптар; персоналды жоспарлау принциптері туралы білімдері мен түсініктерін көрсете 

алады; 

  2) ұйымның адам ресурстарына деген қажеттілігін қамтамасыз ету тұрғысынан 

еңбек нарығының жай-күйі мен даму тенденцияларын талдау;  

4)еңбек нарығының ерекшелігін және ұйым қызметінің ішкі ерекшелігін ескере 

отырып, адами ресурстарды басқару стратегиясын болжау;  

5)белгілі бір ұйымда - жұмыс берушіде еңбек нарығының жұмыс істеуінің тиімділігін 

талдайды; 

 6)адам ресурстарын басқарудың заманауи құралдарын қолданады; бизнес бірліктері 

деңгейінде стратегияларды қалыптастыру және енгізу әдістерін дағдыланады. 

 

Дисциплина «Менеджмент человеческих ресурсов» относится к числу прикладных 

психологических дисциплин и является составной частью профессиональной подготовки 

студентов по траектории «Психология управления». 

 Целью изучения дисциплины «Менеджмент человеческих ресурсов» является 

формирование определенных практических навыков разработки и реализации 

управленческих решений по основным аспектам функционирования современной 

организации по кадровому направлению деятельности.  

Дисциплина напрвлена на изучение основ управления человеческим капиталом, 

инфраструктуры рынка труда, соременных теорий и моделей управления человеческими 

ресурсами, риски управления человеческим капиталом и принципы их регулирования, 

специфики управления человеческим капиталом, анализа кадрового потенциала 

организации, кадровой стратегии организации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстировать знание и понимание роль и место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами организации; 

критерии эффективность кадровой стратегии организации с позиции соответствия ее 

требованиям доктрины развития человеческого капитала, корпоративной культуры и 

миссии конкретной организации; требования к содержанию стратегии управления 

человеческими ресурсами современной организации; основы кадрового планирования;  

2) анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах;  

3) прогнозировать стратегии управления человеческими ресурсами с учетом 

специфики рынка труда и внутренней специфики деятельности организации;  

4) применять современный инструментарий управления человеческими 

ресурсами;   
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5) использовать методы формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес- единиц; методы планирования по кадровому направлению деятельности; 

6) организовывать взаимодействие в коллективе, руководством и структурами 

организации . 

 

The discipline "human resources Management" refers to the number of applied 

psychological disciplines and is an integral part of the professional training of students on the 

trajectory "Psychology of management". 

 The purpose of studying the discipline "human resources Management" is the 

formation of certain practical skills of development and implementation of management 

decisions on the main aspects of the functioning of a modern organization in the personnel area 

of activity.  

The discipline is aimed at studying the basics of human capital management, labor 

market infrastructure, modern theories and models of human resources management, human 

capital management risks and principles of their regulation, the specifics of human capital 

management, analysis of the organization's personnel potential, personnel strategy of the 

organization. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrirovat knowledge and understanding of the role and place of personnel 

management in corporate governance and its relationship with the strategic objectives of the 

organization; criteria for the effectiveness of the HR strategy of the organization from a position 

of conformity to the requirements of the doctrine of human capital development, corporate 

culture and mission of your organization; requirements to the content of the strategy of human 

resources management in modern organizations; framework of workforce planning; 

2) to analyze the state and development trends of the labor market from the point of 

view of ensuring the organization's need for human resources; 

3) predict human resource management strategies taking into account the specifics of 

the labor market and the internal specifics of the organization; 

4) apply modern human resources management tools; 

5) use the methods of formulation and implementation of strategies at the level of 

business units; methods of planning for personnel activities; 

6) to organize interaction in the team, management and structures of the organization . 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Баскару психология,  

Психология управления,  

Management Psychology,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

 

Сот психикасы 

Судебная психология 

Forensic psychology 

«Сот психологиясы» пәні қолданбалы психологиялық пәндердің санына жатады және 

«Психология» мамандығы бойынша студенттерді кәсіптік даярлаудың ажырамас бөлігі 

болып табылады. 

Пәннің мақсаты: құқықтық психология саласындағы алған психологиялық білімдерін 

тереңдету және кеңейту. 

Пән психологтың кәсіби қызметінде құқықтық білімнің маңызы,  қылмыстық мінез-

құлықты қалыптастыруға әсер ететін қылмыстық тұлға, психикалық қасиеттердің 

ерекшеліктері, құқық қорғау практикасы үшін танымдық процестер туралы білімнің 

маңыздылығы, құқық қорғау саласында бәсекелестік пен қақтығыстың қағидаты, 

психологиялық әсер ету және процедуралық тәуелсіздік мәселесі және процеске 

қатысушылардың тәуелсіздігі, сот талқылауында алқалық және жеке принциптерді біріктіру 

проблемалары, Ля детекторы: қолданылу қағидаты, сот ісін жүргізудегі заңдылық, 

нәтижелердің дәлелді маңыздылығы тақырыптарына бағытталған.  
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Пән оқу нәтижесінде студент: 

1)әлеуметтік-құқықтық және кәсіби өзара әрекеттесудің негіздері, мемлекеттік 

құпияларды қорғау саласындағы заң актілерінің ережелері мен талаптарын, құпиялылық пен 

ақпараттық қауіпсіздік режимін білу туралы түсініктері мен білімдерін көрсету; 

2)кәсіби қызмет барысында қақтығыстарды болдырмауға және сындарлы түрде 

шешеді: 

 3)құпиялылық режимінің құқықтық негіздерін, мемлекеттік құпияларды қорғау және 

ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында қолданады; 

4)толерантты мінез; қызметтік ұжымда және азаматтармен заңға сәйкес, мемлекеттік 

құпиялардың қорғалуын қамтамасыз етеді: 

5)ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және құқықтық актілердің талаптарына 

сәйкес ресми қызмет барысында құпиялылық режимін сақтайды. 

 

Дисциплина «Судебная психология» относится к числу прикладных 

психологических дисциплин и является составной частью профессиональной подготовки 

студентов по траектории «Юридическая психология». 

               Цель изучения дисциплины «Судебная психология» является  углубление 

и расширение полученных психологических знаний в области взаимодействия субьектов 

судебной системы.  

Дисциплина напрвлена на изучение юридических знаний в профессиональной 

деятельности психолога, принципов состязательности и конфликтности в 

правоприменительной деятельности, психологического влияния и проблем 

процессуальной самостоятельности и независимости участников судопроизводства. 

Проблем сочетания коллегиального и единоличного начал в судопроизводстве, 

психологических основ применения детектора лжи в судебной практике.  

В результате изучения обучающийся будет: 

1)демонстировать знание и понимание  психологических основ социально-

правового и профессионального взаимодействия,  правил и требований правовых актов в 

области защиты государственной тайны, режима секретности и информационной 

безопасности. 

2) применять правовые основы режима секретности, в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности в психологическом 

сопровождении участников судебного процесса;  

3) обладать навыками конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности, 

4)организовывать  взаимодействие  в служебном коллективе и с гражданами в 

соответствии с законом и принципами толерантного поведения; 

5) соблюдать  защиту государственной тайны, информационной безопасности и 

соблюдения режима секретности в процессе служебной деятельности в соответствии с 

требованиям правовых актов. 

 

The discipline "Judicial psychology" refers to the number of applied psychological 

disciplines and is an integral part of the professional training of students on the trajectory of 

"Legal psychology". 

The purpose of the discipline "Judicial psychology" is to deepen and expand the 

psychological knowledge in the field of interaction of subjects of the judicial system.  

The discipline is aimed at the study of legal knowledge in the professional activity of 

the psychologist, the principles of competition and conflict in law enforcement, psychological 

influence and problems of procedural independence and independence of participants in the 

proceedings. The problems of combining collective and individual started in the proceedings, 

the psychological basis for the use of the polygraph in judicial practice. 

As a result of the study, the student will: 

1)demonstrate knowledge and understanding of the psychological foundations of 

social,legal and professional interaction, the rules and requirements of legal acts in the field of 

protection of state secrets, secrecy and information security. 

2) apply the legal basis of the regime of secrecy in the field of protection of state secrets 

and information security in the psychological support of the participants of the trial;  
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3) have the skills of constructive conflict resolution in the process of professional 

activity, 

4)to organize interaction in the service team and with citizens in accordance with the 

law and the principles of tolerant behavior; 

5) comply with the protection of state secrets, information security and secrecy in the 

course of official activities in accordance with the requirements of legal acts. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы психология, құқықтық психология 

Общая психология, Юридическая психология 

General psychology, Legal psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

 

Спорттық жаттықтыру  

Спортивный коучинг  

Sports coaching 

Мамандандыру пәні қолданбалы психологиялық пәндердің бірі болып табылады 

және «Психология» мамандығы бойынша студенттерді кәсіби даярлаудың ажырамас 

бөлігі болып табылады. 

Мақсаты тәртіпті дамыту болып табылады: теориялық негіздерін, міндеттері, 

спортта жаттықтырушылық принциптеріне, бәсекелестік ортаға және кәсіби психолог 

өмірі мен практика түрлі салалардағы жаттықтырушылық әдістері мен тәсілдерін 

пайдалану үшін дайын туралы білімді кешенді жүйесін қалыптастыру. 

Пән Коучинг элементтері, тренингтің кезеңдері,GROW схемасы және оның 

дамуы, Коучинг технологиясы, алгоритмді жаттықтырушы сессиясы, координациялық 

сессияның мақсаттары, мақсатты деңгейде баптау процесін құрастыру, тренингте 

тренгумуляция, тренерлік, командада немесе жеке оқыту жұмыс істеу жаттықтырушы 

қызметі барысында коучинг ерекшеліктер, коалиция құру және триангуляцияны 

болдырмау тақырыптарына бағытталған. 

Пән оқу нәтижесінде студент: 

1)негізгі принциптері, мақсаттары және спорт кеңес беру және коучинг 

мақсаттарын; спорттық топпен немесе жеке-дара консультативтік әңгімелесудің негізгі 

кезеңдері мен технологиясы; командаларда оңтайлы психологиялық климатты 

қалыптастыру процестерін көрсететін психологиялық құбылыстар мен үлгілер; тренерлер 

мен спортшылармен тренерлік сессияны өткізудің негізгі этикалық принциптері туралы 

білімдері мен түсініктерін көрсетеді; 

2)спортшы мәртебесін ескере отырып, спортшының мәселелерінің ерекшелігін 

және түрін анықтайды;  

3)коучингтік өзара іс-қимыл жағдайында туындайтын психологиялық 

құбылыстарды талдайды;  

4)спортшы, жаттықтырушы, команданың проблемасымен жұмыс бағытын 

болжайды;  

5)спортшының жеке басының мотивациялық саласының ерекшеліктеріне кәсіби 

түрде әсер етеді;  

6)спортшылардың спорттық даму деңгейін ескере отырып, спортшыларды 

психологиялық қолдаудың тиісті әдістерін таңдауға; 

 

Дисциплина относится к числу прикладных психологических дисциплин и является 

составной частью профессиональной подготовки студентов по траектории «Спортивная 

психология». 

Целью освоения дисциплины является: формирование целостной системы 

знаний о теоретических основах, целях, принципах коучинга в спорте, 

соревновательной  среде и готовности использовать методы и технологии коучинга в 

практической деятельности спортивного  психолога. 
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В ходе освоения дисциплины рассматриваются личность коуча, личность 

ведомого, организационно-культурная среда в спорте, технология коучинга, 

соотношение между ними, этапы индивидуального коучинга в спорте, технологии 

проведения коучинга, алгоритм коучинговой сессии, формулировка целей коучинговой 

сессии для спорстменов и тренеров, особенности проведения коучинга по ходу 

деятельности тренера при работе с командой или  спотсменами индивидуальных видов 

спорта.   

В результате изучения дисциплины обучающийся будет : 

1) демонстирировать знание и понимание  базовых принципов, цели и задач 

психологического консультирования и коучинга в спорте;  основных этапов и 

технологию ведения консультативной беседы со спортивной командой или 

индивидуально;  психологических феноменов и закономерностей, отражающих 

процессы создания оптимального психологического климата в командах; основные 

этических принципов проведения коучинговой сессии с тренерами и спортсменами;  

2) выявлять специфику и тип проблем спортсмена, с учетом спортивного 

статуса; анализировать психологические феномены, возникающие в ситуации 

коучингового взаимодействия;   

3) прогнозировать направления работы с проблемой спортсмена, тренера, 

команды;   

4) профессионально воздействовать на особенности мотивационной сферы 

личности спортсмена;   

5) подбирать адекватные методы психологического сопровождения спортсменов 

с учетом уровня развития их спортивности; 

6) организовывать консультирование для выявления специфических проблем 

спортсменов и их тренеров с применением стандартных технологий проведения 

коучинга.  

 

The discipline belongs to the number of applied psychological disciplines and is an 

integral part of the professional training of students on the trajectory of "Sports psychology". 

The purpose of the discipline is: the formation of a holistic system of knowledge about 

the theoretical foundations, goals, principles of coaching in sports, competitive environment and 

readiness to use the methods and technologies of coaching in the practice of sports psychologist. 

In the course of mastering the discipline, the personality of the coach, the personality of 

the slave, the organizational and cultural environment in sports, the technology of coaching, the 

relationship between them, the stages of individual coaching in sports, the technology of 

coaching, the algorithm of the coaching session, the formulation of the goals of the coaching 

session for athletes and coaches, the features of coaching in the course of the coach's activities 

when working with a team or spotsmen of individual sports. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basic principles, goals and 

objectives of psychological counseling and coaching in sports; the main stages and technology 

of consulting with a sports team or individually; psychological phenomena and patterns that 

reflect the processes of creating an optimal psychological climate in teams; the basic ethical 

principles of coaching sessions with coaches and athletes;  

2) to identify the specifics and type of problems of the athlete, taking into account the 

sports status; to analyze the psychological phenomena arising in the situation of coaching 

interaction; 

3) predict the direction of work with the problem of the athlete, coach, team; 

4) professionally influence the features of the motivational sphere of the athlete's 

personality; 

5) to select adequate methods of psychological support of athletes taking into account 

the level of development of their sportiness; 

6) organize consultations to identify specific problems of athletes and their coaches 

using standard coaching technologies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Менеджмент психологиясы, Психологиялық кеңес беру негіздері. 

Психология управления,  Основы психологического консультирования.  

Management Psychology,  Fundamentals of Psychological Counseling. 
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Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

 

Алдын алу психологиясы 

Превентивная психология 

Preventive  psychology 

Пән мамандандыру қолданбалы психологиялық пәндер қатарына жатады және 

«Психология» мамандығы бойынша студенттерді кәсіби даярлаудың бір бөлігі болып 

табылады.  

Пәннің мақсаты: қылмыс себептерін түсіну құзыретін қалыптастыру және 

әлеуметтік-психологиялық әдістерін пайдалана отырып, оларды болдырмау. 

Пән социализацияны зерттеудегі пәнаралық тәсіл, социализацияны бұзу, тікелей 

және жанама десоциализацияланатын әсерлері, антисоциалды мінез-құлықтың 

психобиологиялық алғышарттарын кристалды талда, қылмыстық әрекеттің генезисіне 

биологиялық және әлеуметтік қатынастар, антисоциалды мінез-құлықтың 

психобиологиялық алғышарттары, превентивті теория мен практикадағы қылмыстық 

мінез-құлықты бейсаналық реттеу мәселесі, мүгедек балалар мен жасөспірімдердің 

тұлғалық және психологиялық-педагогикалық қолдау ерекшеліктері, отбасының тікелей 

және жанама әсерлерін болдырмау, отбасы тәрбиесінің типтік қателіктері, студенттерде 

мектептегі кемшіліктерді психологиялық-педагогикалық факторлар, кәмелетке 

толмағандарды әлеуметтендіру және олардың әсерін бейтараптандыру жолындағы 

бейресми жасөспірімдердің криминогендік топтарының рөлі тақырыптарына 

бағытталған. 

Алдын алу психологиясы  пәнін оқу нәтижесінде студент: 

1) әлеуметтену үрдісі бұзылысының теориялық негіздерінің ерекшеліктері, 

отбасының әлеуметсізденудегі рөлі, жасөспірімдердің криминогенді әлеуметсізденуә, 

олардың қоғамға әсерін бейтараптау туралы білімдері мен түсініктерін көрсетеді; 

2) кәмелетке толмағандардың әлеуметтік дезадаптациясы және функционалды 

теріс отбасыларды диагностикалау сұрақтарын шешуді меңгереді;  

3) дезадаптацияланған кәмелетке толмағандарға әлеуметтік-психология-

педагогикалық қолдау көрсетеді;  

4) ойластырылған ұсыныстарды ескере отырып әлеуметсіздену үрдісін болжайды;  

5) формальді емес кәмелетке толмаған топтарға әлеуметтік-педагогикалық көмек 

ұйымдастыра алады; 

6) әлеуметсіздену сұрақтарына байланысты кәмелетке толмағандар мен олардың 

отбасы мүшелеріне кеңес береді. 

 

Дисциплина специализации относится к числу прикладных психологических 

дисциплин и является составной частью профессиональной подготовки студентов по 

специальности «Психология». 

Цель изучения дисциплины формирование целостного понимания причин 

преступности и их предупреждения с помощью социально-психологических методов. 

Дисциплна напрвлена на изучение превенции и предупреждения нарушений 

социализации, прямых и косвенных десоциализирующих влияний,  криминологического 

анализа психобиологических предпосылок асоциального поведения, проблемы 

неосознаваемой регуляции преступного поведения в превентивной теории и практике, 

особенностей  личности и психолого-педагогической поддержки дезадаптированных 

детей и подростков,  предупреждение прямых и косвенных десоциализирующих влияний 

семьи, типичных ошибок семейного воспитания и  неформальных подростковых 

криминогенных групп в десоциализации несовершеннолетних, путей нейтрализации их 

влияния.  

В результате изучеия дисциплины «Превентивная психология» обучающийся 

будет: 

1) демонтирировать знание и понимание теоретических основ особенностей 

нарушения   процесса социализации, предупреждения десоциализирующих влияний 
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семьи,  неформальных подростковых криминогенных групп в десоциализации 

несовершеннолетних и пути нейтрализации их влияния; 

2) анализировать  диагностически значимые признаки социальной дезадаптации 

подростков и диагностические показатели дисфункциональной семьи;  

3) организовывать социально-психолого-педагогическую поддержку социально 

дезадаптированных несовершеннолетних;  

4) прогнозировать процесс ресоциализации с учетом разработанных 

рекомендаций;  

5) организовывать  процесс социально-педагогической превенции процесса 

криминализации неформальных подростковых групп 

6) способен консультировать подростков и членов их семей по вопросам 

нарушения социализации. 

 

The discipline of specialization belongs to the number of applied psychological 

disciplines and is an integral part of the professional training of students in the specialty 

"Psychology". 

The purpose of the discipline is the formation of a holistic understanding of the causes 

of crime and their prevention using socio-psychological methods. 

The discipline focuses on the study of prevention and prevention of violations of 

socialization, direct and indirect desocializing effects, criminological analysis of 

psychobiological prerequisites of antisocial behavior, the problem of unconscious regulation of 

criminal behavior in preventive theory and practice, personality and psychological and 

pedagogical support of maladapted children and adolescents, prevention of direct and indirect 

desocializing effects of the family, typical mistakes of family education and informal adolescent 

criminal groups in the desocialization of minors, ways to neutralize their influence. 

As a result of the study of the discipline "Preventive psychology" student will: 

1) to demonstrate knowledge and understanding of the theoretical foundations of 

socialization disorders, prevention of desocializing influences of the family, informal juvenile 

criminal groups in the desocialization of minors and ways to neutralize their influence; 

2) analyze diagnostic significant signs of social maladjustment of adolescents and 

diagnostic indicators of dysfunctional family;  

3) to organize social,psychological and pedagogical support for socially maladapted 

minors;  

4) to predict the process of re-socialization taking into account of the recommendations;  

5) to organize the process of socio-pedagogical prevention of the process of 

criminalization of informal adolescent groups 

6) is able to advise adolescents and their families on socialization disorders. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Құқықтық психология, Даму психологиясы, медициналық психология, 

Психологиялық кеңес беру негіздері 

Юридическая психология, Психология развития, медицинская психология, 

основы психологического консультирования 

Legal psychology, developmental Psychology, medical psychology, basics of 

psychological counseling 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

 

Коучинг технологиясы 

Технологии коучинга 

Coaching technology 

Пән мамандандыру қолданбалы психологиялық пәндер қатарына жатады және 

«Психология» мамандығы бойынша студенттерге оқытылады. 

Мақсаты -  бизнес ортадағы коучинг қағидаларын, теориялық негіздерін, 

міндеттері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру және түрлі салалардағы кәсіби 
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психологтың тәжірибесін коучинг әдістемелер мен технологияларды пайдалану ниеті 

туралы білім кешенді жүйесін қалыптастыру. 

Пән коучинг элементтері, тұлғалық жетегі, жеке жаттықтырулардың кезеңдері, 

«GROW» схемасы және оның дамуы, техникалық коучинг, кооперация технологиясы, 

тренерлік сабақтың алгоритмі, мақсатты деңгейлер бойынша коучинг процесін 

құрастыру, қызмет көрсету кезінде коучинг, топпен жұмыс істеу кезінде басшының 

қызметінде коучингтің ерекшеліктері, коалиция мен триангуляцияның қалыптасуын 

болдырмау. 

Пән оқу нәтижесінде студент: 

1) ұйым персоналымен коучингтік сессияны ұйымдастырудың негіздері туралы 

білімдері мен тсүініктерін көрсетеді;   

2) ұйымда тиімді психологиялық климат қалыптастыратын үрдістер 

заңдылықтарының психологиялық феномендері туралы білімдіре мен тсініктерін 

көрсетеді;  

3) коучинг сессиясын өткізуді ұйымдастырудың стандартты технологияларын 

қолданады;  

4) ұйымдасушы және кәсіби жақтарын ескере отырып адам мәселесінің 

спецификасы мен түрін анықтайды; 

5) коучингтік байланыс кезінде туындайтын психологиялық феномендерді 

сараптау;   

6) жұмыс бағытын клиент мәселесіне қарай бағыттау; клиент тұлғасының 

мотивациялық алаңына әсер ете алады;   

7) ұйымдастыру және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып индивидтер мен 

топтарды психологиялық демеудің адекватты әдістерін таңдайды.  

 

Дисциплина Технологии коучинга» относится к числу прикладных 

психологических дисциплин и является составной частью профессиональной подготовки 

студентов по специальности «Психология». 

Целью освоения дисциплины является формирование целостной системы знаний 

о теоретических основах, целях, принципах коучинга в бизнес среде и готовности 

использовать методы и технологии коучинга в различных областях жизни и 

практической деятельности профессионального психолога. 

В ходе освоения дисциплины изучаются категории личность коуча, личность 

ведомого, организационно культурная среда, технология коучинга, соотношение между 

ними, этапы индивидуального коучинга, технологии коучинга, алгоритм коучинговой 

сессии, триангуляция в коучинге, работа с сопротивлением ведомого, критерии 

использования коучинга в бизнес среде. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  теоретических основ организации коучинговой 

сессии с персоналом организации;   

2) демонстрировать знание и понимание психологических феноменов и 

закономерностей, отражающих процессы создания оптимального психологического 

климата в организации;  

3) применять  стандартные технологии проведения организации коучинговой 

сессии;  

4) выявлять специфику и тип проблем человека, с учетом организационной и 

профессиональной принадлежности; 

5) анализировать психологические феномены, возникающие в ситуации 

коучингового взаимодействия;   

6) прогнозировать направления работы с проблемой клиента;  профессионально 

воздействовать на особенности мотивационной сферы личности клиента;   

7) подбирать адекватные методы психологического сопровождения индивидов и 

групп с учетом организационной и профессиональной принадлежности. 

 

The discipline "technologies of coaching" refers to the number of applied psychological 

disciplines and is an integral part of the professional training of students in the specialty 

"Psychology". 
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The purpose of the discipline is the formation of a holistic system of knowledge about 

the theoretical foundations, goals, principles of coaching in the business environment and the 

willingness to use the methods and technologies of coaching in various areas of life and 

practice of a professional psychologist. 

During the development of the discipline studied the category of personality coach, 

personality slave, organizational and cultural environment, coaching technology, the 

relationship between them, the stages of individual coaching, coaching technology, coaching 

session algorithm, triangulation in coaching, work with resistance slave, criteria for the use of 

coaching in the course of activity. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of the organization of a 

coaching session with the staff of the organization; 

2) demonstrate knowledge and understanding of psychological phenomena and patterns 

that reflect the processes of creating an optimal psychological climate in the organization; 

3) apply standard technologies of organization of coaching session; 

4) identify the specifics and type of human problems, taking into account organizational 

and professional affiliation; 

5) analyze psychological phenomena arising in the situation of coaching interaction; 

6) predict the direction of work with the client's problem; professionally influence the 

features of the motivational sphere of the client's personality; 

7) select adequate methods of psychological support of individuals and groups, taking 

into account organizational and professional affiliation. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Менеджмент психологиясы,  Психологиялық кеңес беру негіздері. 

Психология управления,  Основы психологического консультирования.  

Management Psychology,  Fundamentals of Psychological Counseling. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістікіс-тәжірибе, Траектория бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, Написание дипломной работы по траектории  

Productiv practice, Writing graduation project on the trajectory 
 

 


