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6В03105  Клиникалық психология  

6В03105  Клиническая психология  

6В03105   Clinical psichology 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины/ Comprehensive 

disciplines -  5 кредит/кредитов/credit 

1 ENGK-2101 

OEРP-2101 

FEE-2101 

Экономика негіздері және кәсіпкерлік 

Основы экономики и предпринимательства 

Fundamentals of Economics and Entrepreneurship 

5 

ETD-2101 

EUR-2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

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 

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

2 КPK-1202 

VKP-1202 

ICP-1202 

Клиникалық психологияға кіріспе  
Введение в клиническую психологию                                                                                                                                        

Introduction to Clinical Psychology 

5 

KPN-1202 

OKP-1202 

BCP-1202 

Клиникалық психология негіздері 
Основы клинической психологии    
Basic of clinical psychology                                                    

3 PKKP-1203 

PPSS-1203 

PMPPS-1203 

Процесстер, қасиеттер және күйлер психологиясы  
Психология процессов, свойств и состояний                                                                          

Psychology of mental processes, properties and states 

5 

ZhP-1203 

OP-1203 

GP-1203 

Жалпы психология   
Общая психология                                    
General psychology 

4 OZhAF-1204 

ACNSF-1204  

AZNSP-1204 

ОЖЖ анатомиясы және ЖЖК физиологиясы 

Анатомия ЦНС и физиология ВНД 

Anatomy ZNS and physiology HNA 

7 

 

 

IZhZhF-1204 

FVND -1204 

PHNA -1204 

ІЖЖ физиологиясы 

Физиология ВНД 

Physiology HNA 
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5 PDKT-1205 

STPZ-1205 

CTMH-1205 

Психикалық денсаулықтың қазіргі теориялары 
Современные теории психического здоровья 
Contemporary Theories of Mental Health                

5 

 

PDP-1205 

PPZ-1205 

PMH-1205 

Психикалық денсаулық психологиясы  
Психология психического здоровья                                              
Psychology of mental health 

6 KN-2206 

KN-2206 

CN-2206 

Когнитивті нейропсихология  
Когнитивная нейропсихология                                                                  
Cognitiv neuropsychology 

5 

 

KN-2206 

KN-2206 

CN-2206 

Клиникалық нейропсихология  
Клиническая нейропсихология                                                                
Clinical neuropsychology 

7 MD-3207 

MZ-3207 

MH-3207 

Ментальды денсаулық  
Ментальное здоровье                                                                                                                    

Mental health 

5 

 

PPsi-3207 

PPsi-3207 

PPsy-3207 

Патопсихология  
Патопсихология                                                                 
Pathopsychology 

8 PD-3208 

PZ-3208 

PH-3208 

Психосоматикалық денсаулық 
Психосоматическое здоровье                                    
Psychosomatic health 

5 

 

PB-3208 

PR-3208 

PD-3208 

Психосоматикалық бұзылыстар  
Психосоматические растройства                                                                                                 

Psychsomatic disorders 

9 

 

AKD-3209 

SKD-3209 

SCD-3209 

Әлеуметтік-клиникалық диагностика  
Социально-клиническая диагностика                                  
Social and clinical diagnostic 

8 

 

KPD-3209 

KPD-3209 

CPD-3209 

Клиникалық-психологиялық диагностика  
Клинико-психологическая диагностика                                                                                                    

Clinical and psychologycal diagnosis 

10 

 

Din-3210 

Reg-3210 

RS-3210 

Дінтану                                                                           
Религиоведение 
Religious studies 

5 

 

OS-3210 

SS-3210 

SF-3210 

Отбасын сүйемелдеу  

Сопровождение семьи  

Support of family 

BS-3210 

SR-3210 

SC-3210 

Баланы сүйемелдеу  

Сопровождение ребенка  

Support of children 

MM-3210 

MM-3210 

MM-3210 

Минор модулі 
Модуль Минор 
Minor Module 

11 

KNSZhK-3211 

POADA-3211 

LBACA-3211 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің құқықтық негіздері 
Правовые основы антикоррупционной деятельности и 

антикоррупционной культуры 
Legal basis of anti-corruption activities and anti-corruption 

culture 
5 

EP-3211 
EP-3211 
EP-3211 

Экстремалды психология  

Экстремальная психология  

Extreme psychology 
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TET-3211 

ETL-3211 

ETP-3211 

Тұлғаның экзистенциалды теориясы  

Экзистенциальные теории личности  

Existential theory of personality 
MM-3211 

MM-3211 

MM-3211 

Минор модулі 
Модуль Минор 
Minor Module 

12 

KKK-3212 

SO-3212 

SC-3212 

Қоғамға қызмет көрсету     
Служение обществу 
Serving the community 

5 

AAKS-3212 

SSSU-3212 

SSS-3212 

Арнайы әлеуметтік қызмет стандарттары  

Стандарты специальных социальных услуг  

Standart of social service 

MM-3212 

MM-3212 

MM-3212 

Минор модулі 
Модуль Минор 
Minor Module 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / 

 Profile courses- 36 кредит/ кредитов/ credit 

13 

OZh-4313 

SS-4313 

FS-4313 

Отбасылық жүйелер 
Семейные системы                                                                              
Family systems  

5 
TP-4313 

PZ-4313 

AP-4313 

Тәуелділік психологиясы  
Психология зависимости                                                                                                                  

Addiction psychology 

14 

KTAT-4314 

STKP-4314 

STCP-4314 

Клиникалық іс-тәжірибедегі әлеуметтік технологиялар 
Социальные технологии в клинической практике                    
Social technology in clinical practice 

5 
MMPIA-4314 

 

SPODP-4314 

 

SIFPM-4314 

Медициналық мекемелердегі психолог іс-әрекетінің 

әлеуметтік – құқықтық негіздері  
Социально-правовые основы деятельности психолога в 

медицинском учреждении                                                                   

Social and legal foundations of the psychologist in a 

medical institution 

15 

NPDKD-4315 

DKSNP -4315 

DCSHD -4315 

Норма және патологиядағы дағдарыс күйлерінің 

диагностикасы    
Диагностика кризисных состояний в норме и патологии                              
Diagnosis of  crisis state in health and disease 

5 
NPBDD-4315 

DRRNP-4315 

DCDHD-4315 

Норма және патологияда баланың дамуын 

диагностикалау 
Диагностика развития ребенка в норме и патологии                             
Diagnosis of child development in health and disease 

16 BAK-4316 

DRO-4316 

CPR-4316 

Бала-Ата-ана қатынастары  
Детско-родительсткие отношения                                                                                
Child-parent relationship 

 

5 

DEZhP-4316 

PKES-4316 

PCES-4316 

Дағдарыстар мен экстремалды жағдайлар психологиясы  
Психология кризисов и экстремальных ситуаций                     
Psychology of crises and extreme situations 

17 

IBO-4317 

IAR-4317 

IAR-4317 

Индивидуалды бейімделу мен оңалту 
Индивидуальная адаптация и реабилитация                                                                                  

Individual adaptation and rehabilitation 
6 

APBO-4317 

SPAR-4317 

Әлеуметтік- психологиялық бейімделу мен оңалту 
Социально-психологическая адаптация и реабилитация           
Socio-psychological adaptation and rehabilitation 
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SPAR-4317 

18 

OT-4318 

IT-4318 

GT-4318 

Ойын терапиясы 
Игровая терапия                                                                                                                                    

Game therapy 
5 

PPN-4318 

OPP-4318 

BPP-4318 

Психотерапия мен психокоррекция негіздері  
Основы психотерапии и психокоррекции                                                                                    

Basics of psychotherapy and psychocorrection 

19 GZZhU-4319 

ONIR-4319 

ORS-4319 

ҒЗЖ ұйымдастыру мен статистика  
Организация НИР и статистика                                                                                                        

Organization of research and statistics  

5 

 

PSMMA-4319 

PSMM-4319 

PSMM-4319 

Психологиялық статистика мен математикалық әдістер  
Психологическаая статистика и математические методы                   
 Psychological statistics and mathematical methods 

 

 

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 обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 
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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. 

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 

Қоғамға қызмет көрсету 

Служение обществу 

Community Service Learning 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Курстың 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 
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жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

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, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

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. 

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: 

Психикалық денсаулық психологиясы, ментальды денсаулық 

Психология психического здоровья, ментальное здоровье 

Psychology of mental health, mental health 

 

 

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 
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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. 

 

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 дисциплины 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 
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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;  

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 

Дағдарыс және экстремалды жағдайлар психологиясы 

Психология кризисов и экстремальных ситуаций 

Psychology of crises and extreme situations 

 

Өзін-өзі тану 

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; 
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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: 

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, Психология, Философия 

Культурология, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Culturology, Ethics, Pedagogy, Psychology, Philosophy 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Психикалық денсаулықтың қазіргі теориялары 

Современные теории психического здоровья 

Contemporary Theories of Mental Health 

 

КЛИНИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯҒА КІРІСПЕ  

ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

INTRODUCTION TO CLINICAL PSYCHOLOGY 
Пәннің мақсаты – кәсіби бағыттылықтарын қалыптастыру үшін студенттерді 

клиникалық психологияның мазмұнымен таныстыру.  

Пәннің мазмұны:  клиникалық психологияның категориялық аппараты, клиникалық 

психологияның негізгі іс-әрекет аймақтары, норма және патология, шектеулі норма, 

клиникалық психология тарихы, клиникалық психолог –әс-әрекетінің аймақтары.  

Бұл пән кәсіби құзіреттіліктерін дамытуға бағытталған. Мамандықты зерттеуді 

ашатын ең бірінші пән, алғашқы білімдердің, теориялық аппараттың алынуы, кәсіби 

бағыттылықтың қалыптасуы.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Клиникалық психология психологиясының негізгі ұғымдарын біледі және 
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түсінеді. 

2. Клиникалық, физиологиялық, психологиялық деңгейде клиникалық 

психологияның мазмұнын түсінеді; 

3. Теория және практика тұрғысынан психикалық денсаулықты ажырата алады; 

4. Физиология, әлеуметтану және философияның аңықтамалық аппаратты 

қолданады, оқиға мен құбылыстарды талдау мақсатында психологиялық теорияларды 

қолдана алады. 

5. Клиникалық психология бойынша ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы 

зерттеулердің мазмұнын талдайды. 

 

Цель курса – ввести студентов в содержание клинической психологии для 

формирования профессиональной направленности.  

Содержание дисциплины:  курс включает категориальный аппарат клинической 

психологии, основные сферы деятельности клинической психологии, норма и патология, 

пограничная норма, история клинической психологии, сферы деятельности клинического 

психолога.  

Первая дисциплина, которая открывает изучение специальности, получение 

первичных знаний, теоретического аппарата, формирование профессиональной 

направленности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание основных понятий психологии 

клинической психологии. 

2. Понимать содержание клинической психологии на физиологическом, 

психологическом, клиническом уровне; 

3. Различать психическое здоровье с позиций различных теорий и практики; 

4. Использовать понятийный аппарат философии, социологии, физиологии 

психологии и усвоенных психологических теорий при анализе событий и явлений. 

5. Анализировать содержание научной литературы и прикладных исследований по 

клинической психологии 

 

The aim of the course is to introduce students to the content of clinical psychology for the 

formation of professional orientation.  

Course content: the course includes the categorical apparatus of clinical psychology, the 

main areas of clinical psychology, norm and pathology, borderline norm, history of clinical 

psychology, the scope of clinical psychologist.  

The first discipline, which opens the study of specialty, obtaining primary knowledge, 

theoretical apparatus, the formation of professional orientation.  

As a result of studying the course the student will: 

1. Demonstrate knowledge and understanding of the basic concepts of psychology 

clinical psychology  

2. Understands the content of clinical psychology at the physiological, psychological, 

clinical level; 

3. Distinguishes mental health from the perspective of different theories and practices; 

4. Uses the conceptual apparatus of philosophy, sociology, physiology of psychology 

and learned psychological theories in the analysis of events and phenomena. 

5. Analyze the content of scientific literature and applied research on clinical 

psychology. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequsites 
Мектеп бағдарламасы 

Школьная программа 

Shool Program  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequsites 
Патопсихология, Психиатрия, Шекаралық жағдай және тұлға бұзылыстары  

Патопсихология, Психиатрия,Пограничные состояния и личностные расстройства 

Pathopsychology, Psychiatry,  Border states and personality disorders 
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КЛИНИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ  

ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

BASIC OF CLINICAL PSYCHOLOGY                                                    

Пәннің мақсаты – терминологиялық каркас негізінде кәсіби бағыттылықты 

қалыптастыру үшін студенттерді клиникалық психология мазмұнымен таныстыру.  

Курс мазмұны: клиникалық психологияның категориялық аппараты, клиникалық 

психологияның негізгі іс-әрекет аймақтары, норма және патология, шектеулі норма, 

клиникалық психология тарихы, клиникалық психолог –іс-әрекетінің аймақтары.  

Пән кәсіптік бағыттылықты қалыптастыру үшін клиникалық психологияның 

мазмұнымен танысады және клиникалық психологияның категориялық аппаратын, 

клиникалық психология қызметінің негізгі салаларын, норма, патология және шекаралық 

норма санаттарын. Мамандықты зерттеуді ашатын ең бірінші пән, алғашқы білімдердің, 

теориялық аппараттың алынуы, кәсіби бағыттылықтың қалыптасуы. Бұл пән 

«Клиникалық психологияға кіріспе» пәнінен студенттерді базалық дайындау деңгейімен 

айырықшаланады.  Бұл пән биологияны білудің жоғары деңгейіне бағдарланған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Клиникалық, физиологиялық, психологиялық деңгейде клиникалық 

психологияның мазмұнын түсінеді; 

2. Теория және практика тұрғысынан психикалық денсаулықты ажырата алады; 

3. Физиология, әлеуметтану және философияның аңықтамалық аппаратты 

қолданады, оқиға мен құбылыстарды талдау мақсатында психологиялық теорияларды 

қолдана алады. 

4. Клиникалық психологияның негізгі ұғымдарын, категориялық құрылымын, 

норма, патология, шектеулі норманы түсінеді;  

5. Клиникалық психология және жүйелік аспектілерінің қазіргі теориялық 

мәселелері бойынша бағдарлану, негізгі терминологияны қолдану, оқу және ғылыми 

әдебиеттер бойынша бағдарлана алады, 

6. Клиникалық психология бойынша ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы 

зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау. 

 

Цель  курса – ввести студентов в содержание клинической психологии для 

формирования профессиональной направленности на основе терминологического 

каркаса.  

Содержание дисциплины: категориальный аппарат клинической психологии, 

основные сферы деятельности клинической психологии, норма и патология, пограничная 

норма, история клинической психологии, сферы деятельности клинического психолога.  

Дисциплина  знакомит  с содержанием клинической психологии для формирования 

профессиональной направленности и включает изучение  категориального аппарата 

клинической психологии, основных сфер деятельности клинической психологии, 

категорий нормы, патологии и пограничной нормы. Первая дисциплина, которая 

открывает изучение специальности, получение первичных знаний, теоретического 

аппарата, формирование профессиональной направленности. Дисциплина отличается от 

«введения в клиническую психологию» уровнем базовой подготовки студентов. Данная 

дисциплина ориентирована на достаточной хороший уровень знаний биологии.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Понимать содержание клинической психологии на физиологическом, 

психологическом, клиническом уровне; 

2. Различать психическое здоровье с позиций различных теорий и практики; 

3. Использовать понятийный аппарат философии, социологии, физиологии 

психологии и усвоенных психологических теорий при анализе событий и явлений. 

4. Демонстрировать знание и понимание основных понятий психологии 

клинической психологии, категориальный строй, норму, патологию, пограничную норму. 

5. Ориентироваться в современных теоретических проблемах клинической 

психологии и системных аспектах; оперировать основной терминологией, 

ориентироваться в учебной и научной литературе. 

6. Анализировать содержание научной литературы и прикладных исследований по 

клинической психологии. 
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The aim of the course is to introduce students to the content of clinical psychology for the 

formation of professional orientation on the basis of the terminological framework.  

Course content: categorical apparatus of clinical psychology, the main areas of clinical 

psychology, norm and pathology, borderline norm, history of clinical psychology, the scope of 

clinical psychologist.  

The discipline introduces the content of clinical psychology for the formation of 

professional orientation and includes the study of the categorical apparatus of clinical 

psychology, the main areas of clinical psychology, categories of norm, pathology and borderline 

norm. The first discipline, which opens the study of specialty, obtaining primary knowledge, 

theoretical apparatus, the formation of professional orientation. The discipline differs from the" 

introduction to clinical psychology " level of basic training of students. This discipline is 

focused on a sufficiently good level of knowledge of biology.  

As a result of the study the student must:  

1. Understands the content of clinical psychology at the physiological, psychological, 

clinical level; 

2. Distinguishes mental health from the perspective of different theories and practices; 

3. Uses the conceptual apparatus of philosophy, sociology, physiology of psychology 

and learned psychological theories in the analysis of events and phenomena. 

4. Demonstrate knowledge and understanding of the basic concepts of clinical 

psychology psychology, categorical system, norm, pathology, borderline norm. 

5. To be guided in modern theoretical problems of clinical psychology and system 

aspects; to operate with the basic terminology, to be guided in educational and scientific 

literature. 

6. Independently analyze the content of scientific literature and applied research in 

clinical psychology. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequsites 
Мектеп бағдарламасы 

Школьная программа 

Shool Program  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequsites 
Патопсихология, Психиатрия,  Клиникалық- психологиялық диагностика 

Патопсихология, Психиатрия, Клинико-психологическая диагностика 

Pathopsychology, Psychiatry, Clinical and psychologycal diagnosis 

 

 

ПРОЦЕССТЕР, ҚАСИЕТТЕР ЖӘНЕ КҮЙЛЕР ПСИХОЛОГИЯСЫ  

ПСИХОЛОГИЯ ПРОЦЕССОВ, СВОЙСТВ И СОСТОЯНИЙ                                                                           

PSYCHOLOGY OF MENTAL PROCESSES, PROPERTIES AND STATES 

Пәннің мақсаты – кәсіби бағыттылықты қалыптастыру үшін студенттерді жалпы 

психология мазмұнымен таныстыру, психикалық процестерді, қасиеттерді және күйлерді 

зерттеу.  

Пәннің мазмұны: жалпы психологияның категориялық аппараты, жалпы 

психологияның негізгі бөлімдері: психикалық процестер, күйлер және қасиеттер, психика 

туралы ғылымның өзара байланыстар жүйесі.  

Пән психология ғылым, теориялық аппарат, психология тарихы ретінде, 

психикалық процестерге, қасиеттер мен жағдайларға, психика туралы ғылымның өзара 

байланыс жүйесіне баса назар аудара отырып, психологияны зерттеуге бағытталған. 

Психологияны ғылым ретінде зерттеуге мүмкіндік беретін негізгі базалық пән, жалпы 

психология, теориялық аппараты, психология тарихы бойынша базалық білімдерді алады. 

Пәннің негізгі бағдары – психикалық процестер, қасиеттер, күйлерді зерттеуге арналған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Жалпы психологияның негізгі ұғымдары, категориялық құрылым, 

психикалық процестер, қасиеттер және күйлері туралы білімді көрсету; 

2. Жалпы психологияның және жүйелік аспектілерінің қазіргі теориялық 

мәселелері бойынша, негізгі терминологияны қолдананады. 

3. Оқу және ғылыми әдебиеттер бойынша бағдарлана алуды жүзеге асырады. 

4. Кәсіби әдебиеттермен жұмысты дағдылану, психологияның логикалық 
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құрылымын тізбектеді. 

5. Зерттеу іс-әрекетінде алынған білімдерін қолданады. 

 

Цель курса – ввести студентов в содержание общей психологии для формирования 

профессиональной направленности, изучить психические процессы, свойства и 

состояния.  

Содержание дисциплины: категориальный аппарат общей психологии, основные 

разделы общей психологии: психические процессы, свойства и состояния, систему 

взаимосвязей наук о психике.  

Дисциплина направлена на изучение психологии как науки, теоретического 

аппарата, истории психологии, с акцентом на психические процессы, свойства и 

состояния, систему взаимосвязей наук о психике. Основная базовая дисциплина, которая 

открывает изучение психологии как науки, дает получение базовых знаний по общей 

психологии, теоретического аппарата, истории психологии. Акцент дисциплины сделан 

на изучении психических процессов свойст и состояний.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Понимать основные понятия психологии общей психологии, 

категориальный строй, психические процессы, свойства, состояния. 

2. Ориентироватся в современных теоретических проблемах общей 

психологии и системных аспектах;  

3. Оперировать основной терминологией общей психологии, 

ориентироваться в учебной и научной литературе. 

4. Работать с профессиональной литературой, навыки построения 

логических структур психологии. 

5. Применять полученные знания в исследовательской деятельности 

 

The basic basic discipline, which opens up the study of psychology as a science, provides 

basic knowledge of general psychology, theoretical apparatus, and the history of psychology. 

The emphasis of the discipline is on the study of mental processes and properties of states. 

Contents of discipline: categorical apparatus of General psychology, the main sections of 

General psychology: mental processes, properties and States, the system of relationships of the 

Sciences of psychology.  

The discipline is aimed at the study of psychology as a science, theoretical apparatus, 

history of psychology, with an emphasis on mental processes, properties and States, the system 

of interrelations of the Sciences of psychology. The main basic discipline, which opens the 

study of psychology as a science, provides basic knowledge of General psychology, theoretical 

apparatus, history of psychology. The emphasis of the discipline is made on the study of mental 

processes of properties and States.  

As a result of the discipline "Psychology of processes, properties and States" the student 

will: 

1. 1. Understand the basic concepts of psychology, General psychology, 

categorical system, mental processes, properties, States. 

2. Orient in modern theoretical problems of General psychology and systemic 

aspects;  

3. To operate with the basic terminology of General psychology, to be guided in 

educational and scientific literature. 

4. To work with professional literature, skills of construction of logical structures 

of psychology. 

5. Apply the acquired knowledge in research activities 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequsites 
Мектеп бағдарламасы 

Школьная программа 

Shool Program  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequsites 
Даму психологиясы, Дифференциалды психология, Әлеуметтік психология 

Психология развития, Дифференциальная психология, Социальная психология 

Psychology of development,  Differential physiology, Social psychology 
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ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ   

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

GENERAL PSYCHOLOGY 

Пәннің мақсаты – кәсіби бағыттылықты қалыптастыру үшін студенттерді жалпы 

психология мазмұнымен таныстыру, психикалық процестерді, қасиеттерді және күйлерді 

зерттеу.  

Курс мазмұны: жалпы психологияның категориялық аппараты, жалпы 

психологияның негізгі бөлімдері: психикалық процестер, күйлер және қасиеттер, психика 

туралы ғылымның өзара байланыстар жүйесі.  

Пән жалпы психологияның категориялық аппаратын, психикалық үрдістерді, 

қасиеттері мен жағдайларын, психика туралы ғылымның өзара байланысы жүйесін , 

сонымен қатар филогенездегі психиканың пайда болу концепцияларын оқытуға 

бағытталған. Психологияны ғылым ретінде зерттеуге мүмкіндік беретін негізгі базалық 

пән, жалпы психология, теориялық аппараты,психология тарихы бойынша базалық 

білімдерді алады. Пәннің негізгі бағдары – психикалық процестер, қасиеттер, күйлерді 

зерттеуге арналған.  

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1. Жалпы психологияның негізгі ұғымдары, категориялық құрылым, 

психикалық процестер, қасиеттер және күйлер туралы білімді көрсету; 

2. Жалпы психологияның және жүйелік аспектілерінің қазіргі теориялық 

мәселелері бойынша жұмыс жасайды;  

3. Пән бойынша негізгі терминологияны қолданады;  

4. Жалпы психология бойынша оқу және ғылыми әдебиеттер бойынша 

бағдарланады; 

5. Кәсіби әдебиеттермен жұмыс жасау, психологияның логикалық 

құрылымын тізбектейді. 

 

Цель курса – ввести студентов в содержание общей психологии для формирования 

профессиональной направленности.  

Содержание дисциплины: категориальный аппарат общей психологии, основные 

разделы общей психологии: психические процессы, свойства и состояния, систему 

взаимосвязей наук о психике.  

Дисциплина направлена на изучение категориального аппарата общей психологии,   

психических процессов, свойств и состояний, системы взаимосвязей наук о психике, а 

также концепций возникновения психики в филогенезе. Основная базовая дисциплина, 

которая открывает изучение психологии как науки, дает получение базовых знаний по 

общей психологии, теоретического аппарата, истории психологии.  

В результате изучения дисциплины «Общая психология» обучающийся будет: 

1. Показать знания об основных понятиях общей психологии, категориальной 

структуре, психических процессах, свойствах и состояниях; 

2. Работать по современным теоретическим вопросам общей психологии и 

системных аспектов.;  

3. Использовать основную терминологию по дисциплине;  

4. Ориентироваться на учебную и научную литературу по общей психологии; 

5. Работать с профессиональной литературой, систематизирует логическую 

структуру психологии. 

 

The basic discipline, which opens up the study of psychology as a science, provides basic 

knowledge of general psychology, theoretical apparatus, and the history of psychology. The 

emphasis of the discipline is on the study of mental processes and properties of states. 

Contents of discipline: categorical apparatus of General psychology, the main sections of 

General psychology: mental processes, properties and States, the system of relationships of the 

Sciences of psychology.  

The discipline is aimed at studying the categorical apparatus of General psychology, 

mental processes, properties and States, the system of interrelations of the Sciences of the 

psyche, as well as the concepts of the emergence of the psyche in phylogeny. The main basic 

discipline, which opens the study of psychology as a science, provides basic knowledge of 

General psychology, theoretical apparatus, history of psychology.  
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As a result of studying the discipline "General psychology" the student will: 

1. Show knowledge about the basic concepts of General psychology, categorical 

structure, mental processes, properties and States; 

2. To work on modern theoretical issues of General psychology and systemic aspects.;  

3. Use the basic terminology of the discipline;  

4. Focus on educational and scientific literature on General psychology; 

5. Work with professional literature, systematizes the logical structure of psychology. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequsites 
Мектеп бағдарламасы 

Школьная программа 

Shool Program  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequsites 
Даму психологиясы, Клиникалық-психологиялық диагностика, Әлеуметтік - 

клиникалық диагностика, Психологиялық кеңес беру негіздері 

Психология развития, Клинико-психологическая диагностика, Социально-

клиническая диагностика, Основы психологического консультирования 

Psychology of development,Clinical and psychologycal diagnosis, Social and clinical 

diagnostic, Principles of psychological consultation 

 

 

ОЖЖ анатомиясы және ЖЖК физиологиясы 

Анатомия ЦНС и физиология ВНД 

Anatomy ZNS and physiology HNA  

Курстың мақсаты - орталық жүйке жүйесінің құрылымы мен жұмыс істеуі туралы 

білім қалыптастыру.  

Пәннің мазмұнына: 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, 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. 

Пән мидың функционалдық ұйымдастырылуын, рефлекторлық қызметтің 

заңдылықтарын, ес және оқытудың нейрофизиологиялық негіздерін, жоғары жүйке 

жүйесінің жеке ерекшеліктерін, адамның жоғары жүйке қызметінің ерекшеліктерін, 

функционалдық жағдайын зерттейді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Жүйке жүйесінің құрылымы мен функциясын зерттеу үшін негізгі әдістері, 

жүйке жасушаларының құрылымы және функциясы, нейрондық желілер және жүйке 

орталықтарының жұмыс істеуін негізгі заңдар, орталық жүйке жүйесінің 

морфофункционалдық ұйымдастыру,  вегетативті жүйке жүйесінің функциялары туралы 

негізгі ұғымдарды білу және түсінуді көрсету. 

2. Алынған білімді психиканың қалыпты және патологиядағы қызметін зерттеу 

кезінде қолдану. 

3. Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін меңгереді,  

4. Жүйке жүйесінің қызметін зерттеудің негізгі әдістері мен тәсілдерін меңгереді. 

5. Психофизиологиялық ойлауды қолданады;  

6. Психофизиологиялық категориялық аппаратты қолданады. 

 

Цель курса – сформировать представления о строении и функционировании 

основыпсихики - центральной нервной системы.  

Содержание дисциплины: Нейрон как структурная и функциональная единица. 

Функции нервной клетки. Физиологией нервного импульса.  Синаптическая передача в 

центральную нервную систему. Нервные сети и нервные центры. Строение и функции 

основных нервных структур. Спинной мозг. Ствол головного мозга. Мозжечок. 

Промежуточный мозг. Большие полушария головного мозга. Основные методы изучения 
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строения и функций головного мозга. Основы нейрохимии. 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.  

Дисциплина изучает функциональная организация мозга, закономерности 

рефлекторной деятельности, нейрофизиологические основы памяти и обучения, 

индивидуальные особенности ВНД, особенности высшей нервной деятельности человека, 

функциональные состояния. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание основных методов изучения строения и 

функций нервной системы, строение и функции нервной клетки, основных 

закономерностей функционирования нервных сетей и нервных центров, 

морфофункциональную организацию центральной нервной системы, устройство и 

функции вегетативной нервной системы. 

2. Применять полученные знания при изучении функционирования психики в 

норме и патологии. 

3. Владеть методами сбора, хранения и обработки  информации,  

4. Владеть основными методами и приемами исследования функций нервной 

системы. 

5. Использовать психофизиологическое мышление;  

6. Использовать психофизиологического категориального аппарата. 

 

The purpose of the course- generate ideas about the structure and functioning of the 

foundations of the psyche - the central nervous system.  

Course content includes the following sections: Neuron as a structural and functional unit. 

The functions of the nerve cell.  Physiology of the nervous impulse. Synaptic transmission in 

the central nervous system. Neural networks and nerve centers. Structure and function of the 

basic neural structures. Spinal cord. brainstem. Cerebellum. The intermediate brain. The 

cerebral hemispheres. The main methods for studying the structure and function of the brain. 

Fundamentals of Neurochemistry, Physiology of sensory systems. Functional brain 

organization. Laws of reflex activity. Neurophysiological bases of memory and learning. 

Individual features of GNI. Features of higher nervous activity. Functional status. Sleep. 

Emotions and motivation. 

The discipline studies the functional organization of the brain, patterns of reflex activity, 

neurophysiological foundations of memory and learning, individual characteristics of higher 

nervous activity, features of higher nervous activity, functional states. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge and understanding of the basic methods of studying the 

structure and functions of the nervous system, the structure and function of the nerve cells, the 

basic laws of functioning of nerve networks and nerve centers, morphofunctional organization 

of the Central nervous system, the structure and function of the autonomic nervous system. 

2. To apply the received knowledge at studying of functioning of mentality in norm and 

pathology. 

3. Own methods of collection, storage and processing of information,  

4. Possess the basic methods and techniques of the study of the functions of the nervous 

system. 

5. The use of psychophysiological thinking;  

6. Use of psychophysiological categorical apparatus. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequsites 
Мектеп бағдарламасы 

Школьная программа 

Shool Program  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequsites 
Когнитивті нейропсихология, Клиникалық нейропсихология 

Когнитивная нейропсихология, Клиническая нейропсихология 

Clinical neuropsychology, Cognitiv neuropsychology 
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ЖЖЖ физиологиясы 

Физиология ВНД 

Physiology HNA  

Курстың мақсаты -  психикалық іс-әрекетінің физиологиялық механизмдері туралы 

білім қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: 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. 

Пән жалпы психологияның категориялық аппаратын, психикалық үрдістерді, 

қасиеттері мен жағдайларын, психика туралы ғылымның өзара байланысы жүйесін , 

сонымен қатар филогенездегі психиканың пайда болу концепцияларын оқытуға 

бағытталған. «Жоғары жүйке қызметі психофизиологиясы» психологиялық болып 

табылады және оны психологиялық ғылым мен тәжірибе аймағында оқитын барлық 

студентермен оқытылады  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Жоғары жүйке іс-әрекетінің психологияның негізгі ұғымдар, естің, 

индивидуалды айырмашылықтын, мотивацияның және эмоциялардың физиологиялық 

механизмдері туралы негізгі ұғымдарды білу және түсінуді көрсету; 

2. Жоғары жүйке іс-әрекетінің түрін анықтау, ғылыми-зерттеу және тәжірибе 

саласындағы психофизиологиялық білімді қолдану; 

3. Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін меңгеру, психофизиологиялық 

зерттеудің негізгі әдістері мен тәсілдерін меңгеру. 

4. Психофизиологиялық зерттеудің негізгі әдістері мен әдістерімен жұмыс 

істейді. 

5. Кәсіби әдебиеттермен жұмыс істеу, психологияның логикалық 

құрылымын жүйелендіреді 

 

Цель курса  – сформировать представления о физиологических механизмах 

психической деятельности.  

Содержание дисциплины: 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.  

Дисциплина направлена на изучение категориального аппарата общей психологии,   

психических процессов, свойств и состояний, системы взаимосвязей наук о психике, а 

также концепций возникновения психики в филогенезе. Дисциплина «Психофизиология 

высшей нервной деятельности» является психологической и ее изучают все студенты, 

специализирующиеся в различных областях психологической науки и практики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание основных понятия психологии 

высшей нервной деятельности; физиологические механизмы памяти, индивидуальных 

различий, потребностей, мотивации и эмоций; 

2. Определять тип высшей нервной деятельности, применять 

психофизиологические знания в области научно-исследовательской и практической 

деятельности;  

3. Владеть методами сбора, хранения и обработки  информации,  

4. Работать основными методами и приемами исследования в 

психофизиологии. 

5. Работать с профессиональной литературой, систематизирует логическую 

структуру психологии 

 

Discipline «Psychophysiology of higher nervous activity» is a psychological study and its 

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

The purpose of the course- generate ideas about the physiological mechanisms of mind 

activity.  
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Course content includes the following sections: Physiology of sensory systems. 

Functional brain organization. Laws of reflex activity. Neurophysiological bases of memory and 

learning. Individual features of GNI. Features of higher nervous activity. Functional status. 

Sleep. Emotions and motivation. 

The discipline is aimed at studying the features of higher nervous activity, physiology of 

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

neurophysiological foundations of the functional state of sleep, wakefulness. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge and understanding of the basic concepts of higher 

nervous activity psychology; physiological mechanisms of memory, individual differences, 

needs, motivation and emotions; 

2. Determine the type of higher nervous activity, apply psychophysiological 

knowledge in the field of research and practice;  

3. To know the methods of collection, storage and processing of information, to 

know the basic methods and techniques of research in psychophysiology. 

4. To work with the main methods and techniques of research in 

psychophysiology. 

5. Work with professional literature, systematizes the logical structure of 

psychology 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequsites 
Мектеп бағдарламасы 

Школьная программа 

Shool Program  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequsites 
Когнитивті нейропсихология, Клиникалық нейропсихология 

Когнитивная нейропсихология, Клиническая нейропсихология 

Clinical neuropsychology, Cognitiv neuropsychology 

 

ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚТЫҢ ҚАЗІРГІ ТЕОРИЯЛАРЫ 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

CONTEMPORARY THEORIES OF MENTAL HEALTH  

Курстың мақсаты – психикалық денсаулықтың қазіргі теориялары туралы 

түсініктерді қалыптастыру.  

Пән мазмұны: қазіргі қолданбалы және ғылыми әдебиеттердегі психикалық 

денсаулықтың түсіндірілуі, психикалық денсаулық патологиясының әр түрлі теориялары 

және психикалық денсаулықтың индивидуалды теориялары, психопатологиялық теория, 

генетикалық теориялар, когнитивті теориялар, психикалық денсаулықтың бүкіл әлемдік 

ассоциациясы, МКБ 10, DSM.  

Пән психикалық денсаулықтың қазіргі теорияларын зерттеуге бағытталған. 

Психикалық денсаулықтың әр түрлі концепциялары клиникалық психологияның қолдану 

аймақтары туралы түсініктердің болуына мүмкіндік береді.  

Пән қазіргі заманғы психикалық денсаулық теорияларын  қазіргі ғылыми және 

қолданбалы әдебиеттегі психикалық денсаулық, психикалық денсаулық патологиясы 

теорияларының және психикалық денсаулықтың жеке нормаларының 

айырмашылықтары, симптомдар теориясы, синдромдар теориясы, психопатологиялық 

теориялар, генетикалық теориялар, когнитивті теориялар, дүниежүзілік психикалық 

денсаулық ассоциацисы, АХЖ 10, DSM түсініктерін зерттеуге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Психикалық денсаулықтың негізгі ұғымдары, концепциялар мен теориялар 

айырмашылығы, психикалық денсаулықтың 10 теориясын білу және түсінуді көрсету; 

2. Психикалық денсаулықты түсінудегі әр түрлі тұрғылармен жұмыс жасау; 

3. Теорияларға және біліктіліктерге сәйкес психикалық денсаулық аймағындағы 

ғаламдық стратегияларды негіздей алу. 

4. Психикалық денсаулықты зерттеудің негізгі әдістері мен тәсілдерімен жұмыс 

істейді. 

5. Кәсіби әдебиеттермен жұмыс істеу, психикалық денсаулықтың логикалық 

құрылымын жүйелендіреді. 
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Цель курса – сформировать представления о современных теориях психического 

здоровья.  

Содержание дисциплины: понимание психического здоровья в современной 

научной и прикладной литературе, различие теорий патологии психического здоровья и 

индивидуальной нормы психического здоровья, теории симптомов, теории синдромов, 

психопатологические теории, генетические теории, когнитивные теории, всемирная 

ассоциация психического здоровья, МКБ 10, DSM.  

Дисциплина направлена на изучение современных теорий психического здоровья в 

современной научной и прикладной литературе, различий теорий патологии 

психического здоровья и индивидуальной нормы психического здоровья, теорий 

симптомов, синдромов, психопатологических теорий, генетических, когнитивные теорий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание основных понятии психического 

здоровья, разницу концепций и теорий, не менне 10 теорий психического здоровья. 

2. Различать подходы к пониманию психического здоровья 

3. Обосновать страновых стратегий в сфере психического здоровья в соответствии 

с теориями и классификациями.  

4. Работать основными методами и приемами исследования  психического 

здоровья. 

5. Работать с профессиональной литературой, систематизирует логическую 

структуру психического здоровья. 

 

The goal is to form an understanding of modern theories of mental health. 

Course content: understanding mental health in modern scientific and applied literature, 

the difference between the theories of mental health pathology and individual mental health 

standards, the theory of symptoms, the theory of syndromes, psychopathological theories, 

genetic theories, cognitive theories, the world Association of mental health, ICD 10, DSM. 

The discipline is aimed at the study of modern theories of mental health in the modern 

scientific and applied literature, the difference between the theories of pathology of mental 

health and individual norms of mental health, the theory of symptoms, the theory of syndromes, 

psychopathological theory, genetic theory, cognitive theory, the world Association of mental 

health. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge and understanding of the basic concepts of mental health, the 

difference of concepts and theories, not less than 10 theories of mental health. 

2. To distinguish between approaches to understanding mental health 

3. To justify country strategies in the field of mental health, in accordance with theories 

and classifications. 

4. To work with the basic methods and techniques of mental health research. 

5. Work with professional literature, systematizes the logical structure of mental health. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequsites 
Клиникалық психологияға кіріспе/Клиникалық психология негіздері 

Введение в клиническую психологию/Основы клинической психологии 

Introduction to Clinical Psychology/Basic of clinical psychology                                                    

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequsites 
Клиникалық практикадағы әлеуметтік технологиялар 

Социальные технологии в клинической практике 

Social technology in clinical practice 

 

 

ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯСЫ  

ПСИХОЛОГИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ                                              

PSYCHOLOGY OF MENTAL HEALTH 

Курс мақсаты – психикалық денсаулыққа психологиялық тұрғылар туралы 

түсініктерді қалыптастыру.  

Пән мазмұны: қазіргі қолданбалы және ғылыми әдебиеттердегі психикалық 

денсаулықтың түсіндірілуі, психикалық денсаулық патологиясының әр түрлі теориялары 
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және психикалық денсаулықтың индивидуалды теориялары, психопатологиялық теория, 

генетикалық теориялар, когнитивті теориялар, психикалық денсаулықтың бүкіл әлемдік 

ассоциациясы, МКБ 10, DSM.    

Пән психикалық денсаулықтың психологиялық механизмдерін, психикалық 

денсаулық факторларын, психикалық денсаулық көрсеткіштерінің динамикасын, 

психикалық денсаулықты түсінудің елдік ерекшеліктерін зерделеуге бағытталған. Курс 

психикалық денсаулықты түсіндірудегі психологиялық тұрғыға тұрақталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Психикалық денсаулықтың негізгі ұғымдары, психологиялық тұрғыларын 

білу және түсінуді көрсету; 

2. Психикалық денсаулықты түсінудегі әр түрлі тұрғылармен жұмыс жасау; 

3. Теорияларға және біліктіліктерге сәйкес психикалық денсаулық 

аймағындағы ғаламдық стратегияларды негіздей алу. 

4. Психикалық денсаулықты зерттеудің негізгі әдістері мен тәсілдерімен жұмыс 

істейді. 

5. Кәсіби әдебиеттермен жұмыс істеу, психикалық денсаулықтың логикалық 

құрылымын жүйелендіреді. 

   

Цель курса – сформировать представления о психологическом подходе к 

психическому здоровью.   

Содержание дисциплины: понимание психического здоровья в современной 

научной и прикладной литературе, различие патологии психического здоровья и 

индивидуальной нормы психического здоровья, всемирная ассоциация психического 

здоровья, МКБ 10, DSM.  

Дисциплина направлена на изучение психологических механизмов психического 

здоровья в контексте нормы,  факторов психического здоровья, динамики показателей 

психического здоровья, страновых особенностей понимания психического здоровья. 

Курс сконцентрирован на психологическом подходе к пониманию психического 

здоровья.   

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание основных понятии психического 

здоровья, содержание психологического подхода. 

2. Различать подходы к пониманию психического здоровья 

3. Обосновать страновых стратегий в сфере психического здоровья в соответствии 

с теориями и классификациями.  

4. Работать основными методами и приемами исследования  психического 

здоровья. 

5. Работать с профессиональной литературой, систематизирует логическую 

структуру психического здоровья. 

 

Discipline is aimed at studying modern theories of mental health. A variety of concepts of 

mental health allows you to have an idea about the areas of application of clinical psychology. 

The goal is to form an understanding of modern theories of mental health. 

The course includes the following sections: understanding of mental health in modern 

scientific and applied literature, the difference of theories of mental health pathologies and 

individual mental health standards, the theory of symptoms, the theory of syndromes, 

psychopathological theories, genetic theories, cognitive theories, the World Association for 

Mental Health, ICD 10, DSM. 

The discipline is aimed at studying the psychological mechanisms of mental health in the 

context of the norm, mental health factors, dynamics of mental health indicators, country-

specific understanding of mental health. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge and understanding of the basic concepts of mental health, the 

content of the psychological approach. 

2. To distinguish between approaches to understanding mental health 

3. To justify country strategies in the field of mental health, in accordance with theories 

and classifications. 

4. To work with the basic methods and techniques of mental health research. 
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5. Work with professional literature, systematizes the logical structure of mental health. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequsites 
Клиникалық психологияға кіріспе/Клиникалық психология негіздері 

Введение в клиническую психологию/Основы клинической психологии 

Introduction to Clinical Psychology/Basic of clinical psychology                                                    

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequsites 
Патопсихология 

Патопсихология 

Pathopsychology 

 

 

КОГНИТИВТІ НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ  

КОГНИТИВНАЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ                                                                  

COGNITIV NEUROPSYCHOLOGY 

Курс мақсаты – қандай да бір паталогияның, мидың зақымдануының 

нейропсихологиялық механизмдерін түсінуге қажетті теориялық білімдер мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру.  

Пән мазмұны: Нейропсихология  ғылым ретінде. Нейропсихология тарихы. Қазіргі 

заманғы нейропсихология: негізгі бағыттары. Бас миының құрылысы. Психикалық 

үрдістердің субстраты ретінде мидың құрылысы. Психикалық іс-әрекеттінің 

функционалдық ұйымы. Жоғары психикалық функциялар (ЖПФ) және олардың милық 

ұйымдасуы, оның мидағы механизмдері, оның локальды зақымдануы. Көру 

қабылдауының милық ұйымдасуы. Көру агнозиялар. Есту қабылдауының милық 

ұйымдасуы. Есту агнозиялар. Жанасу және соматогностикалық функцияларының милық 

ұйымдасуы. Тактилды агнозиялар. Ерікті қозғалыстар. Апраксиялар. Есту гнозисі. Ес  

бұзылыстары, мидағы механизмі, оның локальды зақымдануы. Зейын бұзылыстары, 

мидағы механизмі, оның локалды зақымдануы. Ойлау бұзылыстары, мидағы механизмі, 

оның локалды зақымдануы. Сана-сезімнің бұзылыстары, мидағы механизмі, оның 

локалды зақымдануы. Тіл бұзылыстары, мидағы механизмі, оның локалды зақымдануы. 

Мидың жартышар аралық ассимтериясының мәселерері. 

Пән қандай да бір патологиялардың нейропсихологиялық механизмдерін түсіну 

үшін қажетті теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Психологиядағы негізгі теорияларды және әдістерді, тұрғыларды, негізгі 

ұйымдарды білу.  

2. Танымдық және мотивациялық аймақты норма және паталогия деңгейінде 

психологиялық зерттеудің әдіс-тәсілдерін білу және көрсетеді. 

3. Тұлғаның танымдық және мотивациялық аймағын диагностикалаудың сәйкес 

әдіс - тәсілдерін таңдауды құзіретті түрде жүзеге асырады.   

4. тұлғаға, қоғамдық іс-әрекетіне психикалық паталогияның әсерін бөлу, 

нейропсихологиялық зерттеулерді жүргізу.  

5. Психолог-практик және психолог-зерттеуші ретінде дағдыларды меңгеру, 

тұлғаның паталогиялық дамуындағы психодиагностика мен психокоррекция, 

нейропсихологиялық зерттеудің әдістемелерін таңдау, өткізу.     

 

Цель курса - формирование теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для понимания нейропсихологических механизмов тех или иных 

патологий, их мозговой локализации;  проектирования коррекционной работы, 

основанной на нейропсихологических методиках. Акцент поставлен на когнитивную 

сторону прикладной нейропсихологии.  

Содержание дисциплины: Нейропсихология 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 
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головного мозга. Нарушения мышления при локальном поражении головного мозга. 

Нарушения сознания при локальном поражении головного мозга. Эмоционально-

личностные нарушения при локальном поражении головного мозга. Речевые нарушения 

при локальном поражении головного мозга. Проблемы функциональной ассиметрии. 

Дисциплина направлена на формирование теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для понимания нейропсихологических механизмов тех или иных 

патологий, их мозговой локализации;  проектирования коррекционной работы, 

основанной на нейропсихологических методиках. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать основные теории и подходы психологии, медицинской 

психологии и нейропсихологии,приемы и методы психологическогоисследования 

познавательной и личностной сферы на уровне нормы и патологии; 

2. Осуществлять выбор соответствующих методов и методики диагностики 

познавательной и личностной сферы и реализовать их,    

3. Выделять влияние психической патологии на личность, ее деятельность в 

обществе, проводить нейропсихологическое обследование 

4. Показывать навыки работы в качестве психолога-практика и психолога-

исследователя,психодиагностики и психокоррекции в контексте патологического  

развития личности,  

5. Подбирать, проводить и анализировать результаты методик 

нейропсихологического обследования. 

 

An aim is formation of theoretical knowledge and practical skills, necessary for 

understanding of neuropsychological mechanisms of these or those pathologies, their brain 

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

Contents include sections:Neuropsychology as a science. History of neuropsychology. 

The structure of the brain. Functional organization of mental activity. System dynamic 

localization of higher mental functions. Brain organization of visual perception. Visual agnosia. 

Brain organization of auditory perception. Auditory agnosia. Brain Organization skin and 

kinesthetic senses. Tactile agnosia . Arbitrary movement. Apraxia. Violations of memory when 

the local lesions of the brain. Violations of attention in the local brain damage. Violations of 

thinking in local lesions of the brain. Disorders of consciousness at the local brain damage. 

Emotional and personality disorders in the local lesions of the brain. Speech disorders in local 

lesions of the brain. The problem of functional asymmetry. 

Discipline is aimed at the formation of theoretical knowledge and practical skills 

necessary for understanding the neuropsychological mechanisms of various pathologies, their 

brain localization; designing correctional work based on neuropsychological methods. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrates the basic theories and approaches of psychology, medical psychology 

and neuropsychology, techniques and methods of psychological research of cognitive and 

personal sphere at the level of norm and pathology; 

2. To make a choice of appropriate methods and methods of diagnostics of cognitive and 

personal sphere and to realize them,    

3. Highlight the impact of mental disorders on the personality, its activity in the society, 

to conduct a neuropsychological examination 

4. Will show skills of work as the psychologist-the practitioner and the psychologist-the 

researcher, psychodiagnostics and psychocorrection in the context of pathological development 

of the personality,  

5. Selection, conduct and analysis of the results of neuropsychological examination 

techniques. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Жалпы психология, 

Общая психология,  

Generalpsychology,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Психотерапия негіздері 

Основы  психотерапии 

Basis of psychotherapy 
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КЛИНИКАЛЫҚ НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ                                                                

CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY 

Курс мақсаты – қандай да бір паталогияның, мидың зақымдануының 

нейропсихологиялық механизмдерін түсінуге қажетті теориялық білімдер мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: Нейропсихология  ғылым ретінде. Нейропсихология тарихы. 

Қазіргі заманғы нейропсихология: негізгі бағыттары. Бас миының құрылысы. 

Психикалық үрдістердің субстраты ретінде мидың құрылысы. Психикалық іс-әрекеттінің 

функционалдық ұйымы. Жоғары психикалық функциялар (ЖПФ) және олардың милық 

ұйымдасуы, оның мидағы механизмдері, оның локальды зақымдануы. Көру 

қабылдауының милық ұйымдасуы. Көру агнозиялар. Есту қабылдауының милық 

ұйымдасуы. Есту агнозиялар. Жанасу және соматогностикалық функцияларының милық 

ұйымдасуы. Тактилды агнозиялар. Ерікті қозғалыстар. Апраксиялар. Есту гнозисі. Ес  

бұзылыстары, мидағы механизмі, оның локальды зақымдануы. Зейын бұзылыстары, 

мидағы механизмі, оның локалды зақымдануы. Ойлау бұзылыстары, мидағы механизмі, 

оның локалды зақымдануы. Сана-сезімнің бұзылыстары, мидағы механизмі, оның 

локалды зақымдануы. Тіл бұзылыстары, мидағы механизмі, оның локалды зақымдануы. 

Мидың жартышар аралық ассимтериясының мәселерері. 

Пән нейропсихологияны ғылым ретінде зерттеуге бағытталған: ВПФ жүйелік 

динамикалық локализация, көру, есту, тері-кинеститикалық қабылдауды ми 

ұйымдастыру, мидың жергілікті зақымдануы кезіндегі есте сақтау, зейінді, сананың 

бұзылуы.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:  

1. Психологиядағы негізгі теорияларды және әдістерді, тұрғыларды, негізгі 

ұйымдарды білу; танымдық және мотивациялық аймақты норма және паталогия 

деңгейінде психологиялық зерттеудің әдіс-тәсілдерін білу және көрсету; 

2. Тұлғаның танымдық және мотивациялық аймағын диагностикалаудың сәйкес 

әдіс - тәсілдерін таңдауды құзіретті түрде жүзеге асырады.  

3. Тұлғаға, қоғамдық іс-әрекетіне психикалық паталогияның әсерін бөлу, 

нейропсихологиялық зерттеулерді жүргізу.  

4. Психолог-практик және психолог-зерттеуші ретінде дағдыларды меңгереді.  

5. Тұлғаның паталогиялық дамуындағы психодиагностика мен психокоррекция, 

нейропсихологиялық зерттеудің әдістемелерін таңдайды, өткізеді.     

 

Цель курса - формирование теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для понимания нейропсихологических механизмов тех или иных 

патологий, их мозговой локализации;  проектирования коррекционной работы, 

основанной на нейропсихологических методиках. Акцент поставлен на клинические 

особенности применения нейропсихологии.  

Содержание дисциплины: Нейропсихология 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.Эмоционально-личностные нарушения при 

локальном поражении головного мозга. Речевые нарушения при локальном поражении 

головного мозга. Проблемы функциональной ассиметрии. 

Дисциплина направлена на изучение динамической локализации ВПФ, мозговой 

организации зрительного, слухового, кожно-кинестетического восприятия, нарушения 

памяти, внимания, сознания при локальном поражении головного мозга.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание основных теории и подходов 

психологии, медицинской психологии и нейропсихологии, приемы и методы 
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психологических исследований познавательной и личностной сферы на уровне нормы и 

патологии; 

2. Осуществлять выбор соответствующих методов и методики диагностики 

познавательной и личностной сферы и реализовать их,    

3. Выделять влияние психической патологии на личность, ее деятельность в 

обществе, проводить нейропсихологическое обследование. 

4. Владять навыки работы в качестве психолога-практика и психолога-

исследователя, психодиагностики и психокоррекции в контексте патологического  

развития личности,  

5. Подбирать, проводить и анализировать результаты методик 

нейропсихологического обследования. 

 

An aim is formation of theoretical knowledge and practical skills, necessary for 

understanding of neuropsychological mechanisms of these or those pathologies, their brain 

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

Contents include sections:Neuropsychology as a science. History of neuropsychology. 

The structure of the brain. Functional organization of mental activity. System dynamic 

localization of higher mental functions. Brain organization of visual perception. Visual agnosia. 

Brain organization of auditory perception. Auditory agnosia. Brain Organization skin and 

kinesthetic senses. Tactile agnosia . Arbitrary movement. Apraxia. Violations of memory when 

the local lesions of the brain. Violations of attention in the local brain damage. Violations of 

thinking in local lesions of the brain. Disorders of consciousness at the local brain damage. 

Emotional and personality disorders in the local lesions of the brain. Speech disorders in local 

lesions of the brain. The problem of functional asymmetry. 

Discipline is aimed at the study of neuropsychology as a science: systemic dynamic 

localization of higher mental functions, brain organization of visual, auditory, skin-kinesthetic 

perception, impaired memory, attention, and consciousness in local brain damage. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge and understanding of the basic theories and approaches 

of psychology, medical psychology and neuropsychology, techniques and methods of 

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

2. To choose appropriate methods and methods of diagnosis of cognitive and 

personal sphere and implement them,    

3. Highlight the impact of mental disorders on the personality, its activity in the 

society, to conduct a neuropsychological examination. 

4. To possess skills of work as a psychologist-practitioner and psychologist-

researcher, psychodiagnostics and psychocorrection in the context of pathological development 

of personality,  

5. To select, conduct and analyze the results of neuropsychological examination 

techniques. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Жалпы психология, 

Общая психология,  

Generalpsychology,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Психотерапия негіздері 

Основы  психотерапии 

Basis of psychotherapy 

 

МЕНТАЛЬДЫ ДЕНСАУЛЫҚ  

МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

MENTAL HEALTH 

Курстың мақсаты – психикалық денсаулықты денсаулықтың ажырамас бөлігі 

ретінде түсіну, адамның өз қабілеттерін ұйымдастыра алатын, күнделікті өмірлік 

стресстерге қарсы  ұра алатын, өз қауымдастығына үлесін қоса алатын, қызмет ете 

алатын әл-ауқатты күйін түсіндіру.  

Пән мазмұны: психикалық денсаулық детерминаттары (әлеуметтік, психологиялық, 

биологиялық факторлар, жылдам ауысатын әлеуметтік өзгерістер, қызметтегі стресстік 
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жағдайлар, гендерлік дискриминация, әлеуметтік бұғатталу, салауатты өмір сүрмеу, 

физикалық денсаулық, адам құқығын бұзылу) психикалық денсаулық нығайту, 

психикалық денсаулықты қорғау аймағындағы ұлттық саясат, ерте араласу, балаларды 

қолдау, қарт адамдарды психологиялық қолдау, қоғамның әлеуметтік әлсіз тұсындағы 

адамдаремн, қақтығыстар мен табиғи апаттардан зардап шеккен мигранттармен жұмыс, 

психикалық денсаулық аймағындағы күтім мен емдеу, психотерапия көмегімен 

депрессияны емдеу (жеңіл немесе ауыр жағдайында антидепрессантармен емдеу), 

психоздарды  әлеуметтік-психологиялық қолдаумен қосарланған антипсихотикалық 

құралдармен емдеу,.  

Пән психикалық денсаулық детерминантын (әлеуметтік, психологиялық және 

биологиялық факторлар, жедел әлеуметтік өзгерістер, жұмыстағы стресстік жағдайлар, 

гендерлік дискриминация, әлеуметтік иеліктен айыру, салауатты өмір салты, физикалық 

сауықсыздық, адам құқықтарының бұзылуы), осалдық, психикалық денсаулықты нығайту 

және қорғау, психикалық денсаулықты нығайту, психикалық денсаулықты қорғау 

саласындағы ұлттық саясат. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Негізгі ұғымдарын, ментальды денсаулыққа негізгі теориялар мен тұрғылар, 

өзгерістер стратегиясы, емдеу стандарттары, MhGAP бағдарламасын білу және түсіну. 

2. Психикалық денсаулықты бағалауды құзіреттіліктеріне сай жүргізу. 

3. Психолог-практик, психолог-зерттеуші ретінде жұмыстарды жүргізе алады. 

4. Алынған білімдерді кәсіби салада қолданады.  

5. Менталды денсаулық мәселесі бойынша психологиялық әдебиеттерді 

талдайды. 

 

Цель курса – понимание психического здоровья как неотъемлемой части здоровья, 

состояния благополучия, в котором человек реализует свои способности, может 

противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в 

свое сообщество.  

Содержание дисциплины: детерминанты психического здоровья (социальные, 

психологические и биологические факторы, быстрые социальные изменения, стрессовые 

условия на работе, гендерная дискриминация, социальное отчуждение, нездоровый образ 

жизни, физическое нездоровье, нарушения прав человека), уязвимость, укрепление и 

защита психического здоровья, укрепление психического здоровья, национальная 

политика в области охраны психического здоровья, раннее вмешательство, поддержка 

детей, социальная поддержка пожилых людей, программы, нацеленные на уязвимых 

людей, включая меньшинства, коренные народы, мигрантов и людей, пострадавших от 

конфликтов и стихийных бедствий (например, психосоциальные мероприятия после 

стихийных бедствий); уход и лечение в области психического здоровья, лечение 

депрессии с помощью психотерапии и в случае депрессии средней или тяжелой степени 

антидепрессантами; лечение психозов антипсихотическими средствами в сочетании с 

психосоциальной поддержкой; Программы mhGAP.   

Дисциплина направлена на изучение детерминант психического здоровья 

(социальные, психологические и биологические факторы, быстрые социальные 

изменения, стрессовые условия на работе, гендерная дискриминация, социальное 

отчуждение, нездоровый образ жизни, физическое нездоровье, нарушения прав 

человека), уязвимости, механизмов укрепления и защиты психического здоровья, 

национальной политики в области охраны психического здоровья. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание основных понятии курса, основных 

теории и подходов к ментальному здоровью, стратегии изменений; стандартов лечения, 

программы MhGAP 

2. Провести оценку психического здоровья. 

3. Навыки работы в качестве психолога-практика и психолога-

исследователя,психодиагностики и психокоррекции в контексте психического здоровья.  

4. Использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

5. Анализировать психологическую литературу по проблемам ментального 

здоровья. 
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The goal is to understand mental health as an integral part of health, a state of well-being 

in which a person realizes his or her abilities, can withstand normal life stresses, work 

productively and contribute to his community. 

The content of the discipline includes the following sections: the determinants of mental 

health (social, psychological and biological factors, rapid social changes, stressful working 

conditions, gender discrimination, social exclusion, unhealthy lifestyle, physical ill health, 

human rights violations), vulnerability, strengthening and protection of mental health , mental 

health promotion, national mental health policy, early intervention, child support, social support 

for the elderly, Programs targeting vulnerable people, including minorities, indigenous peoples, 

migrants and people affected by conflicts and natural disasters (for example, psychosocial 

activities after natural disasters); mental health care and treatment, depression treatment with 

psychotherapy and, in the case of moderate or severe depression, antidepressants; treatment of 

psychoses with antipsychotics in combination with psychosocial support; MhGAP programs. 

Discipline is aimed at studying the determinants of mental health (social, psychological 

and biological factors, rapid social changes, stressful working conditions, gender discrimination, 

social exclusion, unhealthy lifestyle, physical ill health, human rights violations), vulnerability, 

strengthening and protection of mental health, mental health promotion, national mental health 

policy. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge and understanding of the basic concepts of the course, 

the basic theory and approaches to mental health, change strategies; treatment standards, 

mhGAP program 

2. Conduct a mental health assessment 

3. Skills as a psychologist-practitioner and psychologist-researcher, 

psychodiagnostics and psychocorrection in the context of mental health. 

4. Use the acquired knowledge in professional activity. 

5. To analyze the psychological literature on mental health problems.. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы психология, 

Общая психология,  

Generalpsychology,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Тәуелділік психологиясы 

Психология зависимости 

Addiction psychology 

 

 

ПАТОПСИХОЛОГИЯ  

ПАТОПСИХОЛОГИЯ                                                                 

PATHOPSYCHOLOGY 

Курс  мақсаты – тұлғаны зерттеудегі патопсихологиялық тұрғыны меңгеру.  

Пәннің мазмұны: патопсихологи пәні, әдістері, міндеттері, ғылым және 

практикалық аймақтағы патопсихология өзектілігі, патопсихолог іс-әрекетінің 

практикалық аймағы, клиенттер категориясы. Патопсихологияның психопатологиядан 

айырмашылығы. Отандық патопсихологияның теориялық негіздері: Л.С Выготскийдің 

тарихи теориясы, А.Н. Леонтьевтің іс-әрекет теориясы, б.В Зейгарник – кеңестік 

патопсихологияның негізін қалаушы. Тұлғаны зерттеуге патопсихологиялық тұрғы. Б.В. 

Зейгарник бойынша психикалық іс-әрекет бұзылуының үш аспектісі. 

Патопсихологиядағы синдром категориясы. Психикалық бұзылыстарды зерттеудегі 

дәстүрлерді салыстыру.  

Пән патопсихологияны ғылым және тәжірибелік сала ретінде, психикалық 

қызметтің бұзылуларын, жеке тұлғаны, патопсихологиядағы синдромдарды зерделеуге 

патопсихологиялық көзқарасты, психикалық бұзылыстарды зерделеудегі дәстүрлерді 

салыстыруды зерттеуге бағытталған..  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Тұлғаны зерттеудегі патопсихологиялық тұрғы, әдістерді, клиенттер 

категориясы, теориялық негіздерін, синдром түсінігін біледі және түсінгенін көрсетеді; 

2. Патопсихологиялық тұрғы бойынша тұлғаны зерттеу, 
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3. Психикалық денсаулықты зерттеуді жоспралау, синдромдарды тани алу. 

4. Алынған білімдерді кәсіби салада қолданады.  

5. Патопсихолог, психолог зерттеуші ретінде жұмыс жасап дағдылану. 

 

Цель курса – освоить патопсихологический подход к изучению личности. 

Содержание дисциплины: предмет, задачи, методы патопсихологии, актуальность 

патопсихологии, как науки и практической отрасли. Сферы практической деятельности 

патопсихолога, категории пациентов. Отличие патопсихологии от психопатологии. 

Теоретические основы отечественной патопсихологии: культурно-историческая теория 

Л.С. Выготского; теория деятельности А.Н. Леонтьева. Б.В. Зейгарник основатель 

советской патопсихологии. Три аспекта нарушения психической деятельности по Б.В. 

Зейгарник. Патопсихологический подход к изучению личности. Категория синдрома в 

патопсихологии. Сравнение традиций в изучении психических расстройств. 

Дисциплина направлена на изучение патопсихологии как науки и практической 

отрасли, нарушений психической деятельности, патопсихологического подхода к 

изучению личности, синдромов в патопсихологии, сравнение традиций в изучении 

психических расстройств. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание патопсихолоического подхода к изучению 

личности, методы, категории пациентов, теоретические основы, понимание синдрома. 

2. Спланировать изучение личности в рамках патопсихологического 

подхода, спланировать изучение психической детяельности, распознавать синдромы.  

3. Показать навыки работы в качестве патопсихолога и психолога-

исследователя,психодиагностики и психокоррекции в контексте патологического  

развития личности. 

4. Использовать полученные знания в профессиональной деятельности  

5. Подбор, проведения и анализ результатов методик патопсихологического 

обследования. 

 

The goal is to master the pathological approach to the study of personality. 

The content of the discipline includes sections: subject, tasks, methods of 

pathopsychology, the relevance of pathopsychology, as a science and practical industry. Practice 

areas of the pathopsychologist, patient category. The difference of pathopsychology from 

psychopathology. Theoretical foundations of domestic pathopsychology: cultural-historical 

theory L.S. Vygotsky; theory of activity of A.N. Leontiev. B.V. Zeigarnik is the founder of 

Soviet pathopsychology. Three aspects of mental impairment by B.V. Zeigarnik. 

Pathopsychological approach to the study of personality. Category syndrome in 

pathopsychology. Comparison of traditions in the study of mental disorders. 

Discipline is aimed at studying pathopsychology as a science and practical industry, 

mental disorders, pathopsychological approach to the study of personality, syndromes in 

pathopsychology, comparison of traditions in the study of mental disorders. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge of the pathopsycholoic approach to the study of 

personality, methods, categories of patients, theoretical foundations, understanding of the 

syndrome. 

2. To plan the study of personality within the framework of the 

pathopsychological approach, to plan the study of mental childishness, to recognize syndromes.  

3. To show skills of work as a pathopsychologist and psychologist-researcher, 

psychodiagnostics and psychocorrection in the context of pathological development of 

personality. 

4. Use the acquired knowledge in professional activity. 

5. Selection, carrying out and analysis of the results of methods of pathopsychological 

examination.Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы психология, 

Общая психология,  

Generalpsychology,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Қалыпты және патологиядағы дағдарыс жағдайларының диагностикасы 
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Диагностика кризисных состояний в норме и патологии 

Diagnosis of crisis state in health and disease 

 

 

ПСИХОСОМАТИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ                                    

PSYCHOSOMATIC HEALTH 

Курстың мақсаты -  денсаулық пен аурудың негізгі психосоматикалық 

құбылыстарын түсіну, психосоматикалық мәселенің мазмұны туралы идеяларды 

қалыптастыру, түрлі теориялық тәсілдер, эмпирикалық фактілер және психосоматикалық 

бұзылулардың клиникалық жүйелігі. Пән ерекше назарды денсаулықты – 

психосоматикалық денсаулықтың мақсаты ретінде түсінуге аударады. 

Пәннің мазмұны: Медицинада пациентке біртұтас көзқарас идеясы. ВКБ күрделі 

психосоматикалық құбылыс ретінде. Психосомалық ерекшеліктің гипотезасы. 

Иатрогендік мәселе. Иатрогенді психологиялық зерттеу. Психосоматикадағы жеке 

тұлғалық профиль тұжырымдамасы. Психосоматикалық аурулардың пайда болуындағы 

эмоциялардың рөлі. Эксперименталды фактілер, клиникалық бақылаулар. Физикалық 

психологиялық онтогенез мәселесі. Психосоматикада күресудің құбылысы. Стресс 

мәселесінің клиникалық және психологиялық аспектілері. Симптомдарды 

қалыптастырудың психологиялық модельдері: жүйелеу, ерекшеліктер, сыни бағалау. 

Алекситимияның психологиялық феноменологиясы. Психосоматикалық дисантогенез 

мәселесі. Психосоматикалық бұзылыстарды жіктеу мәселесі. 

Пән патологияда және қалыпты жағдайда негізгі психосоматикалық феномендерді 

түсінуге, психосоматикалық мәселенің мазмұны туралы түсініктерді, әртүрлі теориялық 

тәсілдерді, эмпирикалық фактілерді және психосоматикалық бұзылулардың клиникалық 

жүйесін, күрделі психосоматикалық феномен ретінде аурудың ішкі көрінісін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Норма және патологияда  психосоматиканың негізгі феноменологиясын,  

психосоматикалық бұзылулардың симптомдарын қалыптастырудың әртүрлі үлгілерін 

біледі және түсінгенін көрсетеді; 

2. Өзінің кәсіби қызметінде психосоматикалық бұзылыстардың симптом 

түзілуінің түрлі үлгілерін тиімді қолданады. 

3. Психосоматикалық бұзылулардың симптомдарын қалыптастырудың түрлі 

модельдерін талдай біледі,  

4. Психикалық бұзылулардың симптомдары мен синдромдарын таниды; 

5. Психосоматикалық бұзылулардың диагностикасы, психосоматикалық 

клиникада психологтың қорытындысын жаза алады.  

 

Цель курса – понимание основных психосоматических феноменов в норме и при 

патологии, формирование представлений о содержании психосоматической проблемы, 

различных теоретических подходах, эмпирических фактах и клинической систематике 

психосоматических расстройств. Акцент дисциплины сделан на понимание здоровья как 

цели психосоматического состояния.  

Содержание дисциплины: Идея целостного подхода к больному в медицине. ВКБ 

как сложный психосоматический феномен. Гипотеза психосоматической специфичности. 

Проблема ятрогений. Психологическое исследование ятрогений. Концепция профилей 

личности в психосоматике. Роль эмоций в происхождении психосоматических 

заболеваний. Экспериментальные факты, клинические наблюдения. Проблема 

психологического онтогенеза телесности. Феномены совладания в психосоматике. 

Клинико-психологические аспекты проблемы стресса. Психологические модели 

симптомообразования: систематика, сособенности, критическая оценка. Психологическая 

феноменология алекситимии. Проблема психосоматического дизонтогенеза. Проблема 

классификации психосоматических расстройств. 

Дисциплина направлена на понимание основных психосоматических феноменов в 

норме и при патологии, формирование представлений о содержании психосоматической 

проблемы, различных теоретических подходов, эмпирических фактов и клинической 

систематике психосоматических расстройств, внутренней картине болезни как сложного 



31 

 

психосоматического феномена.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание основных психосоматических 

феноменологии в норме и патологии; 

2. Эффективно применять в своей профессиональной деятельности 

различные модели симптомообразования психосоматических расстройств. 

3. Анализировать различные модели симптомообразования 

психосоматических расстройств 

4. Распознавать симптомы и синдромы психических отклонений. 

5. Показывать навыки диагностики психосоматических расстройств; 

написания заключения психолога в психосоматической клинике 

 

The goal is an understanding of the main psychosomatic phenomena in health and 

disease, the formation of ideas about the content of the psychosomatic problem, various 

theoretical approaches, empirical facts and clinical systematics of psychosomatic disorders. The 

emphasis of the discipline is on understanding health as the goal of a psychosomatic state. 

The content of the discipline: The idea of a holistic approach to the patient in medicine. 

WKB as a complex psychosomatic phenomenon. The hypothesis of psychosomatic specificity. 

The problem of iatrogenic. Psychological study of iatrogenic. The concept of personality 

profiles in psychosomatics. The role of emotions in the origin of psychosomatic diseases. 

Experimental facts, clinical observations. The problem of psychological ontogenesis of 

physicality. Phenomena of coping in psychosomatics. Clinical and psychological aspects of the 

problem of stress. Psychological models of symptom formation: systematics, special features, 

critical assessment. Psychological phenomenology alexithymia. The problem of psychosomatic 

dysontogenesis. The problem of classification of psychosomatic disorders. 

The discipline is aimed at understanding the basic psychosomatic phenomena in normal 

and pathological conditions, the formation of ideas about the content of psychosomatic 

problems, various theoretical approaches, empirical facts and clinical systematics of 

psychosomatic disorders, the internal picture of the disease as a complex psychosomatic 

phenomenon. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge and understanding of basic psychosomatic 

phenomenology in norm and pathology; 

2. Effectively apply in their professional activities different models of symptoms 

of psychosomatic disorders. 

3. To analyze different models of symptoms of psychosomatic disorders 

4. Recognize symptoms and syndromes of mental disorders. 

5. To show skills of diagnostics of psychosomatic disorders; writing of the 

conclusion of the psychologist in psychosomatic clinic. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Тұлғанын дифференциалды  

Дифференциальная психология 

Diferetial psychology, Psychology of  will and emotions 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Шекаралы бұзылулылар психологиясы, Медициналық психолог тәжірибесіндегі 

психотехнологиялар 

Психология пограничных растройств, Психотехнологии в практике медицинского 

психолога 

Psychology of borderline state, Psy practice clinical psychologist 

 

 

ПСИХОСОМАТИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАР 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАСТРОЙСТВА 

PSYCHSOMATIC DISORDERS 

Курстың мақсаты -  денсаулық пен аурудың негізгі психосоматикалық 

құбылыстарын түсіну, психосоматикалық мәселенің мазмұны туралы идеяларды 

қалыптастыру, түрлі теориялық тәсілдер, эмпирикалық фактілер және психосоматикалық 

бұзылулардың клиникалық жүйелігі. Пән ерекше назарды денсаулықты – 
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психосоматикалық денсаулықтың мақсаты ретінде түсінуге аударады. 

Пәннің мазмұны: Медицинада пациентке біртұтас көзқарас идеясы. ВКБ күрделі 

психосоматикалық құбылыс ретінде. Психосомалық ерекшеліктің гипотезасы. 

Иатрогендік мәселе. Иатрогенді психологиялық зерттеу. Психосоматикадағы жеке 

тұлғалық профиль тұжырымдамасы. Психосоматикалық аурулардың пайда болуындағы 

эмоциялардың рөлі. Эксперименталды фактілер, клиникалық бақылаулар. Физикалық 

психологиялық онтогенез мәселесі. Психосоматикада күресудің құбылысы. Стресс 

мәселесінің клиникалық және психологиялық аспектілері. Симптомдарды 

қалыптастырудың психологиялық модельдері: жүйелеу, ерекшеліктер, сыни бағалау. 

Алекситимияның психологиялық феноменологиясы. Психосоматикалық дисантогенез 

мәселесі. Психосоматикалық бұзылыстарды жіктеу мәселесі. 

Пән психосоматикалық бұзылыстарды және психосоматикадағы жеке тұлғаның 

бейінінің концепциясын, психосоматикалық аурулардың пайда болуындағы 

эмоциялардың рөлін, эксперименталды фактілерді, клиникалық бақылауларды, дененің 

психологиялық онтогенезінің мәселелерін зерттеуге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Норма және патологияда  психосоматиканың негізгі феноменологиясын,  

психосоматикалық бұзылулардың симптомдарын қалыптастырудың әртүрлі үлгілерін 

біледі және түсінгенін көрсетеді; 

2. Өзінің кәсіби қызметінде психосоматикалық бұзылыстардың симптом 

түзілуінің түрлі үлгілерін тиімді қолданады. 

3. Психосоматикалық бұзылулардың симптомдарын қалыптастырудың түрлі 

модельдерін талдай біледі,  

4. Психикалық бұзылулардың симптомдары мен синдромдарын таниды; 

5. Психосоматикалық бұзылулардың диагностикасы, психосоматикалық 

клиникада психологтың қорытындысын жаза алады.  

 

Цель курса – понимание основных психосоматических феноменов в норме и при 

патологии, формирование представлений о содержании психосоматической проблемы, 

различных теоретических подходах, эмпирических фактах и клинической систематике 

психосоматических расстройств.  

Содержание дисциплины: Идея целостного подхода к больному в медицине. ВКБ 

как сложный психосоматический феномен. Гипотеза психосоматической специфичности. 

Проблема ятрогений. Психологическое исследование ятрогений. Концепция профилей 

личности в психосоматике. Роль эмоций в происхождении психосоматических 

заболеваний. Экспериментальные факты, клинические наблюдения. Проблема 

психологического онтогенеза телесности. Феномены совладания в психосоматике. 

Клинико-психологические аспекты проблемы стресса. Психологические модели 

симптомообразования: систематика, сособенности, критическая оценка. Психологическая 

феноменология алекситимии. Проблема психосоматического дизонтогенеза. Проблема 

классификации психосоматических расстройств. 

Дисциплина направлена на изучение психосоматических расстройств и концепций 

профилей личности в психосоматике, роли эмоций в происхождении психосоматических 

заболеваний, экспериментальных фактов, клинических наблюдений, проблем 

психологического онтогенеза телесности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание основных психосоматических 

феноменологии в норме и патологии; 

2. Эффективно применять в своей профессиональной деятельности 

различные модели симптомообразования психосоматических расстройств. 

3. Анализировать различные модели симптомообразования 

психосоматических расстройств 

4. Распознавать симптомы и синдромы психических отклонений. 

5. Показывать навыки диагностики психосоматических расстройств; 

написания заключения психолога в психосоматической клинике 

 

The goal is an understanding of the main psychosomatic phenomena in health and 

disease, the formation of ideas about the content of the psychosomatic problem, various 
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theoretical approaches, empirical facts and clinical systematics of psychosomatic disorders.  

The content of the discipline: The idea of a holistic approach to the patient in medicine. 

IPD as a complex psychosomatic phenomenon. The hypothesis of psychosomatic specificity. 

The problem of iatrogenic. Psychological study of iatrogenic. The concept of personality 

profiles in psychosomatics. The role of emotions in the origin of psychosomatic diseases. 

Experimental facts, clinical observations. The problem of psychological ontogenesis of 

physicality. Phenomena of coping in psychosomatics. Clinical and psychological aspects of the 

problem of stress. Psychological models of symptom formation: systematics, special features, 

critical assessment. Psychological phenomenology alexithymia. The problem of psychosomatic 

dysontogenesis. The problem of classification of psychosomatic disorders. 

Discipline aims to study psychosomatic disorders through the concept of personality 

profiles in psychosomatics, the role of emotions in the origin of psychosomatic diseases, 

experimental facts, clinical observations, the problem of psychological ontogenesis of 

physicality. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge and understanding of basic psychosomatic 

phenomenology in norm and pathology; 

2. Effectively apply in their professional activities different models of symptoms 

of psychosomatic disorders. 

3. To analyze different models of symptoms of psychosomatic disorders 

4. Recognize symptoms and syndromes of mental disorders. 

5. To show skills of diagnostics of psychosomatic disorders; writing of the 

conclusion of the psychologist in psychosomatic clinic. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Тұлғанын дифференциалды  

Дифференциальная психология 

Diferetial psychology, Psychology of  will and emotions 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Шекаралы бұзылулылар психологиясы, Медициналық психолог тәжірибесіндегі 

психотехнологиялар 

Психология пограничных растройств, Психотехнологии в практике медицинского 

психолога 

Psychology of borderline state, Psy practice clinical psychologist 

 

ӘЛЕУМЕТТІК-КЛИНИКАЛЫҚ ДИАГНОСТИКА  

СОЦИАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА                                  

SOCIAL AND CLINICAL DIAGNOSTIC 

Курстың 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.  

Пәннің мазмұны: 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. 

Пән психодиагностиканың негізгі ұғымдарын, психодиагностиканың 

психометриялық негіздерін,әлеуметтік-психологиялық клиникалық экспериментті 

ұйымдастыру мен жүргізуді, психологиялық эксперименттегі айнымалыларды және 

оларды өлшеуді зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Адамның іс-әрекеті мен қарым-қатынасында жоғары психикалық 

процестерді талдай алады.  

2. Тұлғаның өмірлік іс-әрекетінде психикалық процестерді зерттеуде 

эмпирикалық материалдарды сауатты түрде қолдана алады. 
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3. Адамның іс-әрекеті мен қарым-қатынасында жоғары психикалық 

процестерді талдай алу, тұлғаның өмірлік іс-әрекетінде психикалық процестерді 

зерттеуде эмпирикалық материалдарды сауатты түрде қолдана алады.  

4. Тұлғаны зерттеудегі жеке мәселелерді ашуда теориялық шолу жасай 

алады.  

5. Тұлғаның жас ерекшеліктерін ескере отырып зерттеу жұмыстарын 

жүргізеді; өңдейді және интерпретациялайды.  

 

Цель курса - развитие навыков применения теоретических знаний 

психодиагностики на практике; формирование и развитие таких качеств 

профессионального мышления как анализ, синтез и обобщение психологических фактов, 

характеризующих психические особенности личности; формирование умений делать 

правильные выводы и логически сопоставлять полученные с помощью методов данные; 

способствовать развитию культуры научного исследования,  усвоение приемов и методов 

психологического исследования, развитие умений и навыков в практическом овладении 

тестами и методиками по изучению познавательных процессов личности. Акцент в 

дисциплине сделан на социально-диагностические факторы.  

Содержание дисциплины: методология и практика экспериментальной психологии, 

организация и проведение социально-психологического клинического эксперимента, 

переменные в психологическом эксперименте и их измерение. основные понятия 

психодиагностики. психометрические основы психодиагностики. Психодиагностика 

личности и интеллекта. 

Дисциплина направлена на изучение основных понятий психодиагностики, 

психометрических основ психодиагностики, организации и проведения социально-

психологического клинического эксперимента, переменных в психологическом 

эксперименте и их измерение. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание современных  проблем,  тенденции 

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

процессов человека;  принципы работы с диагностическим материалом и  

2. Анализировать  высшие психические процессы человека в его 

деятельности и общении,  

3. Использовать методы эмпирического исследования в изучении 

психических процессов в  жизнедеятельности личности; 

4. Показывать навыки написания  теоретических обзоров  при  раскрытии  

частных  проблем в исследовании личности; построения психодиагностического 

исследования с учетом возрастных особенностей личности испытуемых;  

5. Обрабатывать, интерпретировать и представлять отчетную документацию 

по итогам диагностического исследования. 

 

The goal is the development of skills of application of theoretical knowledge in practice 

psychodiagnostics; the formation and development of such qualities of professional thinking as 

analysis, synthesis and generalization of psychological facts characterizing the mental features 

of the person; formation of skills to draw correct conclusions and logical to compare these data 

with the help of methods; promote a culture of research, learning techniques and methods of 

psychological research, the development of skills in practical mastery tests and methodologies 

for the study of the cognitive processes of the individual. 

Course content: the methodology and practice of experimental psychology, organization 

and conduction of psychological experiment, variables in a psychological experiment and 

measurement. basic concepts of psycho-diagnostics. psychometric foundations of 

psychodiagnostics. Diagnostics of personality and intelligence. 

The discipline is aimed at studying the basic concepts of psychodiagnostics, psychometric 

foundations of psychodiagnostics,organization and conduct of socio-psychological clinical 

experiment, variables in psychological experiment and their measurement.  

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 of a person; 

principles of work with diagnostic material and interpretative activity; 
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2. To analyze the higher mental processes of a person in his activity and communication; 

3. To use the methods of empirical research in the study of mental processes in the life of 

the individual; 

4. To show the skills of writing theoretical reviews in the disclosure of particular 

problems in the study of personality; construction of psychodiagnostic research taking into 

account the age characteristics of the personality of the subjects;  

5. Processing, interpretation and presentation of reporting documentation on the results 

of the diagnostic study. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 
Жалпы психология 

Общая психология, основы (введение) клинической психологии 

General psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Қалыпты және патологиядағы бала дамуының диагностикасы, Жеке бейімдеу және 

оңалту 

Диагностика развития ребенка в норме и патологии, Индивидуальная адаптация и 

реабилитация 

Diagnosis of child development in health and disease, Individual adaptation and 

rehabilitation 

 

 

КЛИНИКАЛЫҚ- ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДИАГНОСТИКА  

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА                                                                                                    

CLINICAL AND PSYCHOLOGYCAL DIAGNOSIS 

Курстың мақсаты – іс-тәжірибеде 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.  

Курс мазмұны: психодиагностики негізгі ұғымдары психодиагностиканың 

психометрикалық негіздері, психологиялық тестілеу.  

Пән клиникалық диагноз мәселелерін, клиникалық диагностика әдістерін, DSM, 

АХЖ классификаторлары негізінде клиникалық қорытындыларды зерттеу арқылы 

клиникалық диагностика дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Адамның іс-әрекеті мен қарым-қатынасында жоғары психикалық процестерді 

талдай алады.  

2. Тұлғаның өмірлік іс-әрекетінде психикалық процестерді зерттеуде эмпирикалық 

материалдарды сауатты түрде қолдана алады. 

3. Адамның іс-әрекеті мен қарым-қатынасында жоғары психикалық процестерді 

талдай алу, тұлғаның өмірлік іс-әрекетінде психикалық процестерді зерттеуде 

эмпирикалық материалдарды сауатты түрде қолдана алады.  

4. Тұлғаны зерттеудегі жеке мәселелерді ашуда теориялық шолу жасай алады.  

5. Тұлғаның жас ерекшеліктерін ескере отырып зерттеу жұмыстарын жүргізеді; 

өңдейді және интерпретациялайды.   

 

Цель курса - развитие навыков применения теоретических знаний 

психодиагностики на практике; формирование и развитие таких качеств 

профессионального мышления как анализ,синтез и обобщение психологических фактов, 

характеризующих психические особенности личности; формирование умений делать 

правильные выводы и логически сопоставлять полученные с помощью методов данные; 

способствовать развитию культуры научного исследования,  усвоение приемов и методов 

психологического исследования, развитие умений и навыков в практическом овладении 

тестами и методиками по изучению познавательных процессов личности.  

 Содержание дисциплины: основные понятия психодиагностики, психометрические 

рсновы психодиагностики, психологичесое тестирование. 
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Дициплина направлена на формирование навыков клинической диагностики через 

изучение вопросов клинического диагноза, методов клинической диагностики, 

клинических заключений на основе классификаторов DSM, МКБ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание современных  проблем,  тенденции 

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

процессов человека;  принципы работы с диагностическим материалом и  

2. Анализировать  высшие психические процессы человека в его 

деятельности и общении,  

3. Использовать методы эмпирического исследования в изучении 

психических процессов в  жизнедеятельности личности; 

4. Показывать навыки написания  теоретических обзоров  при  раскрытии  

частных  проблем в исследовании личности; построения психодиагностического 

исследования с учетом возрастных особенностей личности испытуемых;  

5. Обрабатывать, интерпретировать и представлять отчетную документацию 

по итогам диагностического исследования. 

 

An aim is development of skills of application of psychodiagnostics theoretical 

knowledge in practice; formation and development of such qualities of professional thinking as 

the analysis, synthesis and generalization of the psychological facts characterizing mental 

features of the personality; formation of abilities to draw the correct conclusions and logically to 

compare the data obtained by means of methods; to promote cultural development of scientific 

research, assimilation of receptions and methods of psychological research, development of 

skills in practical mastering tests and techniques on studying of informative processes of the 

personality. 

The discipline is aimed at developing the skills of clinical diagnostics through the study 

of issues of clinical diagnosis, methods of clinical diagnostics, clinical conclusions based on the 

DSM and ICD classifiers. 

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 of a person; 

principles of work with diagnostic material and interpretative activity; 

2. To analyze the higher mental processes of a person in his activity and communication; 

3. To use the methods of empirical research in the study of mental processes in the life of 

the individual; 

4. To show the skills of writing theoretical reviews in the disclosure of particular 

problems in the study of personality; construction of psychodiagnostic research taking into 

account the age characteristics of the personality of the subjects;  

5. Processing, interpretation and presentation of reporting documentation on the results 

of the diagnostic study. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Жалпы психология 

Общая психология 

General psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Психотерапия және психокоррекция негіздері 

Основы психотерапии и психокоррекции 

Basics of psychotherapy and psychocorrection 

 

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:  
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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; 

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 изучения 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. 
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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: 

Жеке бейімдеу және оңалту 

Индивидуальная адаптация и реабилитация 

Individual adaptation and rehabilitation 

 

 

Отбасын сүйемелдеу  

Сопровождение семьи  

Support of family 

Курстың мақсаты – әлеуметтік қызметтерге жатпайтын медициналық, 

психологиялық, педагогикалық, заңгерлік, әлеуметтік көмекке мұқтаж кәмелетке 

толмаған балалардың ата-аналарына, қамқоршыларына, өзге де заңды өкілдеріне көмек 

көрсету бойынша негізгі қызмет бағыттары жайлы студенттерде білімдері қалыптастыру.  

Пән мазмұны: қазіргі отбасының негізгі мәселелері, отбасын сүйемелдеуді 

нормативтік-құқықтық реттеу, отбасын сүйемелдеу ұғымы, отбасын сүйемелдеудің 

психологиялық технологиясы.  

Пән отбасын сүйемелдеу дағдыларн қалыптастыруға бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Қазіргі заманғы отбасының  негізгі мәселелерін сипаттайды және талдайды.   

2. Әлеуметтік-қауіпті жағдайдадағы отбасын сүйемелдеуді нормативтік-құқықтық 

реттеуді анықтайды 

3. Отбасын сүйемелдеу ұғымын анықтайды.  

4. Отбасын сүйемелдеудің психологиялы технологиясын өңдейді. 

5. Отбасы мәселесінің жекелеген жағдайларын зерттеуде теориялық сипаттауды 

жүзеге асыру дағдаларын көрсетеді.  

6. Отбасылық тәрбие мәселелері бойынша психологиялық әдебиеттерді талдайды.  

7. Ата-аналарды балалармен түзету жұмыстарын жасаудың кейбір тәсілдеріне 

үйретеді.  

8. Арнайы ұйымдастырылған түзету әсерлерінің жеке бағытталған бағдарламаларын 

әзірлейді. 

9. Баланың жеке және жас ерекшеліктеріне сәйкес тәрбиелеу әдістері мен 

технологияларын таңдайды. 

10. Балалармен және олардың отбасыларымен психокоррекциялық жұмыста 

психотерапия әдістерін тәжірибеде қолданады. 

11. Әдістемені баланың және оның ата-анасының ерекшеліктеріне бейімдейді. 

12. Толыққанды тұлғаны қалыптастыру мақсатында отбасымен және балалар 

институтымен жұмыс жүйесін құрады. 

 

 

Цель курса – получение обучающимися основные направления деятельности по 

оказанию содействия родителям, опекунам, попечителям, иным законным 

представителям несовершеннолетних детей, нуждающимся в медицинской, 

психологической,  педагогической,  юридической, социальной помощи,  не относящейся 

к социальным услугам. 

Содержание дисциплины: основные проблемы современной семьи, нормативно-

правовое регулирование сопровождения семьи, понятие сопровождения семьи, 

психологические технологии сопровождения семьи. 

Дициплина направлена на формирование навыков сопровождения семьи.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Описывать и проанализировать основные проблемы современной семьи. 

2. Определять нормативно-правовое регулирование сопровождения семьи, 

находящейся в социально-опасном положении. 

3. Определять понятие сопровождения семьи; 

4. Выработывать технологию психологического сопровождения семьи. 
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5. Показывать навыки написания  теоретических обзоров  при  раскрытии  частных  

проблем в исследовании семьи;  

6. Анализировать психологическую литературу по проблемам семейного 

воспитания. 

7. Обучать родителей некоторым коррекционным приемам работы с детьми. 

8. Разрабатывать индивидуально ориентированные программы специально 

организованных коррекционных воздействий. 

9. Выбирать методы и технологии воспитания в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями ребенка. 

10. Использовать на практике методы психотерапии в психокоррекционной работе с 

детьми и их семьями. 

11. Адаптировать методики к особенностям ребенка и его родителей.  

12. Строить систему работы с семьей и институтом детства в целях формирования 

полноценной личности. 

 

The purpose of the course is to provide students with the main activities to assist 

parents, guardians, Trustees, other legal representatives of minor children in need of medical, 

psychological, pedagogical, legal, social assistance, not related to social services. 

Discipline content: the main problems of modern family, legal regulation of family 

support, the concept of family support, psychological technologies of family support. 

Diciplina is aimed at the formation of skills of family support.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Describe and analyze the main problems of the modern family. 

2. To determine the legal regulation of family support, which is in a socially 

dangerous situation. 

3. Define the concept of family support; 

4. To develop the technology of psychological support of the family. 

5. Show skills in writing theoretical reviews and the disclosure of private problems 

in the study of the family;  

6. To analyze the psychological literature on the problems of family education. 

7. To teach parents some remedial methods of working with children. 

8. To develop individually oriented programs of specially organized corrective 

actions. 

9. To choose methods and technologies of education according to individual and 

age features of the child. 

10. To use in practice methods of psychotherapy in psychocorrective work with 

children and their families. 

11. Adapts techniques to the characteristics of the child and his parents.  

12. To build a system of work with the family and the Institute of childhood in 

order to form a full-fledged personality. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Тұлға психологиясы 

Психология личности 

Psychology of personality 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Детско-родительсткие отношения 

Балалар мен ата-ана қарым-қатынасы 

Child-parent relationship 

 

 

Баланы сүйемелдеу  

Сопровождение ребенка 

Support of children 

Курстың мақсаты - өмірлік қиын жағдайларда қалған баланы медициналық-

психологиялық оңалту, психологиялық-педагогикалық процесс шеңберінде 

сүйемелдеудің негізгі әдістері мен стратегияларын оқытады. 
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Пәннің мазмұны: баланы алып жүрудің негізгі мәселелері, баланы алып жүруді 

нормативтік-құқықтық реттеу, баланы алып жүру түсінігі, баланы алып жүрудің 

психологиялық технологиялары. 

Пән өмірлік қиын жағдайда жүрген балаларды алып жүру дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған: ата-анасының қамқорлығынсыз қалған; психикалық және 

(немесе) дене дамуында кемшіліктері бар; экологиялық және техногендік апаттар, 

стихиялық апаттар; төтенше жағдайларда қалған; зорлық-зомбылық құрбандары; 

тәрбиелеу колонияларында бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын өтеп жүрген; 

арнайы оқу-тәрбие мекемелерінде жүрген; аз қамтылған отбасыларда тұратындар; мінез-

құлқында ауытқушылықтары бар;  қалыптасқан мән-жайлар нәтижесінде объективті 

бұзылған және осы мән-жайларды өз бетінше немесе отбасының көмегімен еңсере 

алмайтын тіршілік әрекеті.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Баланы алып жүру түсінігі туралы білімді көрсетеді. 

2. Баланы психологиялық сүйемелдеу технологиясын жасайды. 

3. Түзету әсерлерінің жеке бағдарламаларын әзірлейді. 

4. Баланың жеке және жас ерекшеліктеріне сәйкес сүйемелдеу әдістері мен 

технологияларын таңдайды. 

5. Балалармен психокоррекциялық жұмыста психотерапияның әдістерін 

тәжірибеде қолданады. 

6. Әдістемені баланың ерекшеліктеріне бейімдейді.  

7. Толыққанды тұлғаны қалыптастыру мақсатында баламен жұмыс жүйесін 

құрады. 

8. Баланы алып жүру мәселелері бойынша психологиялық әдебиеттерді 

талдайды. 

 

Дисциплина изучает основные  методы и стратегии сопровождения ребенка, 

оказавшегося в трудных жизненных ситуациях, в рамках медико-психологической 

реабилитации, психолого-педагогического процесса. 

Содержание дисциплины: основные проблемы сопровождения ребенка, 

нормативно-правовое регулирование сопровождения ребенка, понятие сопровождения 

ребенка, психологические технологии сопровождения ребенка. 

Дициплина направлена на формирование навыков сопровождения детей 

находящиеся в трудной жизненной ситуации: оставшиеся без попечения родителей; 

имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии; экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; оказавшиеся в экстремальных условиях; 

жертвы насилия; отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях; находящиеся в специальных учебно - воспитательных учреждениях; 

проживающие в малоимущих семьях; с отклонениями в поведении;  жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знания о понятии сопровождения ребенка. 

2. Вырабатывать технологию психологического сопровождения ребенка. 

3. Разрабатывать индивидуальные программы коррекционных воздействий. 

4. Выбирать методы и технологии сопровождения в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями ребенка. 

5. Использовать на практике методы психотерапии в психокоррекционной 

работе с детьми. 

6. Адаптировать методики к особенностям ребенка.  

7. Строить систему работы с ребенком в целях формирования полноценной 

личности. 

8. Анализировать психологическую литературу по проблемам 

сопровпождения ребенка. 

 

The discipline studies the main methods and strategies of accompanying a child in 

difficult situations in the framework of medical and psychological rehabilitation, psychological 

and pedagogical process. 
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Discipline content: the main problems of child support, legal regulation of child 

support, the concept of child support, psychological technologies of child support. 

Diciplina is aimed at the formation of skills of accompanying children who are in 

difficult life situations: left without parental care; have disabilities in mental and (or) physical 

development; environmental and man-made disasters, natural disasters; found themselves in 

extreme conditions; victims of violence; serving a sentence of imprisonment in educational 

colonies; are in special educational institutions; living in poor families; with deviations in 

behavior;  life activity of which is objectively broken as a result of the developed circumstances 

and which cannot overcome these circumstances independently or with the help of a family.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge of the concept of child support. 

2. To develop the technology of psychological support of the child. 

3. Develop individual programs of corrective actions. 

4. To choose methods and technologies of support according to individual and age 

features of the child. 

5. To use in practice methods of psychotherapy in psychocorrective work with 

children. 

6. Adapts techniques to the characteristics of the child.  

7. To build a system of work with the child in order to form a full-fledged 

personality. 

8. To analyze the psychological literature on the problems of accompanying the 

child. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Даму психологиясы 

Психология развития 

Psychology of development 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Основы психотерапии и психокоррекции 

Психотерапия және психокоррекция негіздері 

Basics of psychotherapy and psychocorrection 

 

 

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. 
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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 дисциплины обучающийся будет: 

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

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснять сущность 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; 

6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Медициналық мекемедегі психолог қызметінің әлеуметтік-құқықтық негіздері 

Социально-правовые основы деятельности психолога в медицинском учреждении 

Social and legal foundations of the psychologist in a medical institution 

 

 

Экстремалды психология  

Экстремальная психология  

Extreme psychology 

Курс мақсаты - адамның өмір сүруінің өзгермелі (үйреншікті емес) 

жағдайларында өмірі мен қызметінің жалпы психологиялық заңдылықтарын оқытады: 

авиациялық және ғарыштық ұшулар, су астында жүзу, подземелье және т. б. кезінде. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды экстремальдік ұғымымен таныстыруға, 

экстремалды жағдайлар мен жағдайларды зерделеудің психологиялық аспектілерін, 

бейзадаптивті психикалық жағдайларды, жарақаттық стресс, экстремалды жағдайларда 

психологиялық сүйемелдеуге, экстремалды жағдайларда шұғыл психологиялық көмек 

көрсетуге,дағдарыс кезінде Тұлғаны психологиялық сүйемелдеуге бағытталған.  

Дициплина экстремалды жағдайлар мен жағдайлар психологиясының теориялық-

әдіснамалық негіздері туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған; экстремалды 

жағдайлар психологиясының негізгі бағыттары мен психологиялық санаттарымен 

танысу; экстремалды жағдайларда психогенді реакциялар мен бұзылулардың даму 
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заңдылықтарымен танысу; экстремалды жағдайларда психологиялық көмектің негізгі 

бағыттары мен мазмұны туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Төтенше жағдайлар нәтижесінде зардап шеккендерге шұғыл 

психологиялық көмек көрсетудің теориялық негіздері туралы білімді жүйелейді. 

2. Төтенше жағдайлар аймағындағы психологтың құрылымдық жұмыс 

сызбасын, төтенше жағдайлар кезінде зардап шеккендердің әртүрлі топтарымен 

психологиялық жұмыстың түрлері мен әдістерін, стресс мәселесіне теориялық 

көзқарасты, стресстік жағдайға ықтимал реакцияларды және стресстік жағдайға әртүрлі 

реакциялармен жұмыс істеу әдістерін түсінеді. 

3. Алған білімдері мен дағдыларын практикалық қызметте қолдану, шұғыл 

психологиялық көмектің әдістері мен техникасын қолданады. 

4. Тәжірибеде өзін-өзі реттеу тәсілдерін қолданады. 

5. Стреске әртүрлі реакциялар кезінде психологиялық көмек көрсетеді 

(стреске жедел реакциялар, стреске кейінге қалдырылған реакциялар). 

6. Тренингтік, жеке және топтық психокоррекциялық жұмыс дағдыларын 

меңгереді.   

7. Төтенше жағдайлар аймағында шұғыл психологиялық көмек көрсетеді. 

 

Дисциплина изучает общие психологические закономерности жизни и 

деятельности человека в изменчивых (непривычных) условиях существования: во время 

авиационного и космического полетов, подводного плавания, в подземелье и т.д. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с понятием 

экстремальности, психологические аспекты изучения экстремальных ситуаций и 

состояний, дезадаптивные психические состояния, травматический стресс, 

психологическое сопровождение в экстремальных ситуациях, экстренная 

психологическая помощь в экстремальных ситуациях,психологическое сопровождение 

личности в период кризиса.  

Дициплина направлена на формирование представлений о теоретико-

методологических основах психологии экстремальных ситуаций и состояний; 

ознакомление с основными направлениях исследований и психологических категориях 

психологии экстремальных ситуаций; ознакомление с закономерностями развития 

психогенных реакций и расстройств в экстремальных ситуациях; представлений об 

основных направлениях и содержании психологической помощи в экстремальных 

ситуациях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Систематизировать знания о теоретических основ оказания экстренной 

психологической помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. 

2. Понимать структурную схему работы психолога в зоне чрезвычайных 

ситуаций, форм и методов психологической работы с различными группами 

пострадавших при чрезвычайных ситуациях, теоретических подходов к проблеме 

стресса, возможных реакций на стрессовую ситуацию и методов работы с различными 

реакциями на стрессовую ситуацию. 

3. Применять полученные знания и навыки в практической деятельности, 

приемы и техники экстренной психологической помощи,  

4. Использовать на практике приемы саморегуляции. 

5. Оказывать психологическую помощь при различных реакциях на стресс 

(острые реакции на стресс, отсроченные реакции на стресс). 

6. Владеть навыками тренинговой, индивидуальной и групповой 

психокоррекционной работы;  

7. Оказывать экстреную психологическую помощь в зоне чрезвычайных 

ситуаций. 

 

The discipline studies the General psychological patterns of human life and activity in 

changeable (unusual) conditions of existence: during aviation and space flights, scuba diving, in 

the dungeon, etc. 

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

extremality, psychological aspects of the study of extreme situations and conditions, 
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maladaptive mental States, traumatic stress, psychological support in extreme situations, 

emergency psychological assistance in extreme situations, psychological support of the 

individual during the crisis.  

Diciplina is aimed at forming ideas about the theoretical and methodological 

foundations of psychology of extreme situations and States; familiarization with the main 

directions of research and psychological categories of psychology of extreme situations; 

familiarization with the laws of development of psychogenic reactions and disorders in extreme 

situations; ideas about the main directions and content of psychological assistance in extreme 

situations. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. To systematize knowledge about theoretical bases of rendering emergency 

psychological help to victims as a result of emergency situations. 

2. Understand the structural scheme of the psychologist in the area of emergency 

situations, forms and methods of psychological work with different groups of victims in 

emergency situations, theoretical approaches to the problem of stress, possible reactions to a 

stressful situation and methods of working with different reactions to a stressful situation. 

3. Apply the acquired knowledge and skills in practice, techniques and techniques 

of emergency psychological assistance,  

4. Use in practice the techniques of self-regulation. 

5. To provide psychological assistance in a variety of reactions to stress (acute 

stress response, a delayed response to the stress). 

6. Possess the skills of training, individual and group psycho-correction work;  

7. Providing emergency psychological assistance in the area of emergency 

situations 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Психосоматикалық денсаулық 

Психосоматическое здоровье 

Psychosomatic health 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диагностика кризисных состояний в норме и патологии 

Қалыпты және патологиядағы дағдарыс жағдайларының диагностикасы 

Diagnosis of crisis state in health and disease 

 

 

Тұлғаның экзистенциалды теориясы  

Экзистенциальные теории личности  

Existential theory of personality 

Курс мақсаты - жалпы схемаларға, экзистенциалды психотерапияның арнайы 

тәсілдеріне сәйкес келмейтін адамның нақты өмірінің бірегейлігін зерттеуге бағытталған. 

Пәннің мазмұны: экзистенциалды философия, психология және психотерапияның 

негізгі ұғымдары. психотерапиялық практикада экзистенциалды психология мен 

психотерапияны қолдану.  

Пән экзистенциалды психология тұрғысынан оның рухани, әлеуметтік және жеке 

болмысының контекстінде жеке тұлғаның мәселелерін тану және қалыптастыру 

дағдыларын қалыптастыруға, сондай-ақ экзистенциалды Психология және психотерапия 

әдістерін ғылыми зерттеулер мен кеңес беруде қолдануды негіздеуге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Адам даралығының табиғаты, тұлғаның бұзылуы, адам үшін өз-өзімен 

қалу мүмкіндігі туралы білімді жүйелендіреді. 

2. Психологиялық кеңес беруде экзистенциалды Психология және 

психотерапия әдістерін қолданады. 

3. Психокоррекциялық жұмыста экзистенциалды Психология және 

психотерапия әдістерін тәжірибеде қолданады. 

4. Экзистенциалды психология мәселелері бойынша психологиялық 

әдебиеттерді талдайды. 

5. Ғылыми зерттеулерде экзистенциалды Психология және психотерапия 

әдістерін қолданады. 
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Дисциплина направлена на изучение уникальности конкретной жизни человека, 

несводимой к общим схемам, специальных способов экзистенциальной психотерапии. 

Содержание: основные понятия экзистенциальной философии, психологии и 

психотерапии. использования экзистенциальной психологии и психотерапии в 

психотерапевтической практике.  

Дициплина направлена на формирование  навыков распознавать и формулировать 

проблемы личности в контексте ее духовного, социального и индивидуального бытия с 

позиций экзистенциальной психологии, а также обосновывать применение методов 

экзистенциальной психологии и психотерапии в научных исследованиях и 

консультировании. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Систематизировать знания о природе человеческой индивидуальности, 

нарушении личности, возможности для человека оставаться самим собой. 

2. Применять методы экзистенциальной психологии и психотерапии в 

психологическом  консультировании. 

3. Использовать на практике методы экзистенциальной психологии и 

психотерапии в психокоррекционной работе. 

4. Анализировать психологическую литературу по проблемам 

экзистенциальной психологии. 

5. Применять методы экзистенциальной психологии и психотерапии в 

научных исследованиях. 

 

The discipline is aimed at studying the uniqueness of a particular human life, irreducible 

to General schemes, special methods of existential psychotherapy. 

Contents: basic concepts of existential philosophy, psychology and psychotherapy. the 

use of existential psychology and psychotherapy in psychotherapeutic practice.  

Diciplina aims to develop skills to recognize and formulate problems of personality in 

the context of its spiritual, social and individual being from the standpoint of existential 

psychology, as well as to justify the use of existential psychology and psychotherapy in research 

and counseling. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. To systematize knowledge about the nature of human individuality, personality 

disorder, the possibility for a person to remain himself. 

2. Apply the methods of existential psychology and psychotherapy in 

psychological counseling. 

3. To use in practice the methods of existential psychology and psychotherapy in 

psychocorrective work. 

4. To analyze the psychological literature on the problems of existential 

psychology. 

5. Apply the methods of existential psychology and psychotherapy in scientific 

research. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Шекаралық жағдай және тұлға бұзылыстары  

Пограничные состояния и личностные расстройства  

Border states and personality disorders  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Социальные технологии в клинической практике 

Клиникалық практикадағы әлеуметтік технологиялар 

Social technology in clinical practice 

 

 

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 
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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; 

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 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) осмыслить реальные вызовы, стоящие перед обществом; 

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

необходимостью сотрудничать и работать в команде; 

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

коллективу, обществу, родной стране; 
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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 

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 

"Тарих", "Адам және қоғам" мектеп пәндері. Мәдениеттану, Психология, 

Саясаттану, Әлеуметтану. 

Школьные дисциплины «История», «Человек и общество». Культурология, 

Психология, Политология, Социология. 

School discipline "History", "Man and society". Culturology, Psychology, Political 

Science, Sociology. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Отбасылық жүйелер 

Семейные системы 

Family systems 

 

 

Арнайы әлеуметтік қызмет стандарттары  

Стандарты специальных социальных услуг 

Standart of social service 

Курс мақсаты - халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызмет 

көрсетудің негізгі стандарттарын оқытады. 

Пәннің мазмұны: өмірлік қиын жағдай туындаған жағдайда оны еңсеру үшін 

жағдай жасауды зерделеуге; арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілді көлемімен 

қамтамасыз етуге; арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын сақтауды 
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қамтамасыз етуге; ұсынылатын арнаулы әлеуметтік қызметтердің сапасын бағалау және 

мониторинг жүйесін дамытуға; арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамытуды 

қамтамасыз етуге; арнайы әлеуметтік қызметтер туралы ҚР заңнамасының сақталуына 

мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға бағытталған.; арнаулы әлеуметтік қызметтер 

көрсету саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту. 

Пән арнаулы әлеуметтік қызмет түрлерін, әлеуметтік арнаулы қызмет алу үшін 

негіздерді, Ата-ана қамқорлығының жоқтығын, кәмелетке толмағандардың 

қадағалаусыздығын, оның ішінде девиантты мінез-құлықты, кәмелетке толмағандардың 

ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарында болуын, туғаннан үш жасқа дейінгі 

балалардың ерте психофизикалық даму мүмкіндіктерінің шектелуін, дене және (немесе) 

ақыл-ой мүмкіндіктеріне байланысты организм функцияларының тұрақты бұзылуын 

қалыптастыруға бағытталған., әлеуметтік мәні бар аурулар және айналасындағыларға 

қауіп төндіретін аурулар салдарынан тіршілік-тынысының шектелуі, егде жасына 

байланысты, бастан кешкен ауруы және (немесе) мүгедектігі салдарынан өзіне-өзі қызмет 

көрсетуге қабілетсіздігі, әлеуметтік бейімсіздікке және әлеуметтік депривацияға әкеп 

соққан қатыгездік, баспанасыздық (белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдар), бас 

бостандығынан айыру орындарынан босату, пробация қызметінің есебінде қалу. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету 

туралы білімдерін көрсетеді. 

2. Қазақстандағы кәмелетке толмағандарға және кәмелетке толмағандардың 

нақты жағдайына қатысты халықаралық құқықтық нормаларды тиімді қолданады. 

3. Балаға қатысты сот төрелігінің өзара іс-қимылын құру үшін субъектілік 

үлгілеу әдісін қолданады. 

4. Жасөспірімдердің мінез-құлқын талдау девианттар тобын олармен одан 

әрі жұмыс істеу мақсатында саралау, девиантты психология саласындағы ықпал етудің 

тиісті әдістері мен технологияларын қолданады. 

5. Түзету іс-шараларын жоспарлау және ұйымдастырады. 

 

Дисциплина изучает основные стандарты оказания специальных социальных услуг 

в области социальной защиты населения. 

Содержание дисциплины направлено на изучение создании условий для 

преодоления трудной жизненной ситуации в случае ее возникновения; обеспечение 

гарантированным объемом специальных социальных услуг; обеспечение соблюдения 

стандартов оказания специальных социальных услуг; развитие системы мониторинга и 

оценки качества предоставляемых специальных социальных услуг; обеспечение развития 

системы предоставления специальных социальных услуг; осуществление 

государственного контроля за соблюдением законодательства РК о специальных 

социальных услугах; развитие международного сотрудничества в сфере предоставления 

специальных социальных услуг. 

Дициплина направлена на формирование  навыков распознавать и формулировать 

виды специальных социальных  услуг, основания для получения социальных 

специальных услуг, отсутствие родительского попечения, безнадзорность 

несовершеннолетних, в том числе девиантное поведение, нахождение 

несовершеннолетних в организациях образования с особым режимом содержания, 

ограничение возможностей раннего психофизического развития детей от рождения до 

трех лет, стойкие нарушения функций организма, обусловленные физическими и (или) 

умственными возможностями, ограничение жизнедеятельности вследствие социально 

значимых заболеваний и заболеваний представляющих опасность для окружающих, 

неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, вследствие 

перенесенной болезни и (или) инвалидности, жестокое обращение, приведшее к 

социальной дезадаптации и социальной депривации, бездомность (лица без 

определенного места жительства),  освобождение из мест лишения свободы, 

нНахождение на учете службы пробации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знания об оказании специальных социальных услуг в области 

социальной защиты населения.. 
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2. Применять международные правовые нормы в отношении несовершеннолетних 

и реальное положение несовершеннолетних в Казахстане. 

3. Применять метод субъектного моделирования для построения взаимодействия 

правосудия в отношении ребенка. 

4. Анализировать поведения подростков дифференцировать группы девиантов с 

целью  дальнейшей работы с ними, применять соответствующие методы и технологии 

воздействия в области девиантной психологии. 

5. Планировать и организовать коррекционные мероприятия. 

 

The discipline studies the basic standards of special social services in the field of social 

protection of the population. 

The content of the discipline is aimed at studying the creation of conditions to overcome 

a difficult situation in case of its occurrence; provision of guaranteed volume of special social 

services; the enforcement of standards of rendering special social services; development of 

system of monitoring and evaluating the quality of special social services; ensuring 

development of system of providing special social services; implementation of state control 

over observance of the legislation of Kazakhstan on special social services; development of 

international cooperation in the provision of special social services. 

Diciplina is aimed at the formation of skills to recognize and formulate types of special 

social services, the grounds for obtaining social special services, the absence of parental care, 

neglect of minors, including deviant behavior, the presence of minors in educational institutions 

with a special regime of detention, the limitation of early psychophysical development of 

children from birth to three years, persistent violations of body functions caused by physical and 

(or) mental capabilities, restriction of vital activity due to socially significant diseases and 

diseases that pose a danger to others, inability to self-service due to old age, due to illness and 

(or) disability, ill-treatment that led to social maladjustment and social deprivation, 

homelessness (persons without a certain place of residence), release from prison, nnahozhdenie 

registered probation service. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge about the provision of special social services in the 

field of social protection of the population.. 

2. Effectively apply international legal norms in relation to minors and the real 

situation of minors in Kazakhstan. 

3. Apply the method of subject modeling to build the interaction of justice in 

relation to the child. 

4. To analyze behavior of teenagers to differentiate groups of deviants for the 

purpose of further work with them, to apply appropriate methods and technologies of influence 

in the field of deviant psychology. 

5. Plan and organize remedial activities. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Әлеуметтік - клиникалық диагностика 

Социально-клиническая диагностика 

Social and clinical diagnostic 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Социально-психологическая адаптация и реабилитация 

Әлеуметтік-психологиялық бейімдеу және оңалту 

Socio-psychological adaptation and rehabilitation 

 

 

ОТБАСЫЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР 

СЕМЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ                                                                              

FAMILY SYSTEMS  

Курстың мақсаты -  отбасылық жүйелердің негізгі түсінігін қалыптастыру, жүйе 

ретінде отбасының жұмыс істеуі, отбасылық жүйелердің динамикасы және құрылымы, 

клиникалық симптомдарды қалыптастырудағы отбасылық жүйенің рөлі. 

Пәннің мазмұны: отбасылық жүйе (ОТЖ), отбасы жүйе ретінде, отбасы құрылымы, 

отбасылық жүйенің параметрлері, Олсон моделі, отбасылық жүйенің динамикасы, 



50 

 

отбасылық жүйенің функциялары, функционалды емес жүйе. Жүйелік диагностиканың 

әдістері. Жүйелік отбасылық терапияның жалпы ережелері. 

Пән отбасы жүйелері туралы базалық түсініктерді қалыптастыруға, отбасы 

жүйесінің жүйе ретінде жұмыс істеуіне, отбасы жүйесінің динамикасына және 

құрылымына, клиникалық симптомдарды қалыптастырудағы отбасы жүйесінің рөліне 

бағытталған және отбасы жүйесінің параметрлерін, Олсон моделін, отбасы жүйесінің 

динамикасын, отбасы жүйесінің функциясын, дисфункционалды жүйелерді, жүйені 

диагностикалау әдістерін, жүйелік отбасылық терапияның жалпы жағдайларын зерттейді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Теория жүйесінің негізін, отбасы жүйесі, отбасылық жүйенің 

параметрлері, Олсон модельдері, функциялары, отбасылық жүйенің динамикасы, 

отбасылық жүйені диагностикалау әдістері, жүйелік отбасылық терапияның негізгі 

принциптерін білу және түсінуді көрсету; 

2. Отбасылық жүйенің параметрлерін тану. 

3. Отбасылық жүйені зерттеу және диагностикалау бағдарламаларын құру. 

4. Отбасылық жүйені диагностикалау.  

5. Отбасылық жүйе туралы дағдыларды қалыптастыру. 

 

Цель курса: формирование базового представления о семейных системах, 

функционировании семьи как системы, динамике и структуре семейных систем, роли 

семейной системы в формировании клинических симптомов. 

Содержание дисциплины: теория систем (ОТС), семья как система, структура 

семьи (иерархия, сплоченность, гибкость), параметры семейной системы, Модель 

Олсона, динамика семейной системы, функции семейной системы, дисфункциональная 

система. Методы диагностики системы. Общие положения системной семейной терапии.  

Дисциплина направлена на формирование базового представления о семейных 

системах, функционировании семьи как системы, динамике и структуре семейных 

систем, роли семейной системы в формировании клинических симптомов; изучает  

параметры семейной системы, Модель Олсона, динамику семейной системы, функции 

семейной системы, дисфункциональные системы, методы диагностики системы, общие 

положения системной семейной терапии.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание базовых основ теории систем, семью как 

систему, параметры семейной системы, модель Олсона, функции, динамику семейной 

системы, методы диагностики семейной системы, основные положения системной 

семейной терапии.  

2. Распознавать параметры семейной системы. 

3. Строить программу изучения и диагностики системы семьи. 

4. в своей профессиональной деятельности диагностики семейной системы.  

5. Демонстрировать навыки заключения о семейной системе.    

 

Objective: the formation of a basic understanding of family systems, the functioning of 

the family as a system, the dynamics and structure of family systems, the role of the family 

system in the formation of clinical symptoms. 

The course content includes the following sections: systems theory (OTS), family as a 

system, family structure (hierarchy, cohesion, flexibility), family system parameters, Olson 

Model, family system dynamics, family system functions, dysfunctional system. Methods of 

system diagnostics. General provisions of systemic family therapy. 

The discipline is aimed at forming a basic understanding of family systems, the 

functioning of the family as a system, the dynamics and structure of family systems, the role of 

the family system in the formation of clinical symptoms; studies the parameters of the family 

system, Olson model, the dynamics of the family system, the functions of the family system, 

dysfunctional systems, methods of diagnosis of the system, the general provisions of systemic 

family therapy. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge of the basic foundations of the theory of systems, the 

family as a system, the parameters of the family system, Olson model, functions, dynamics of 
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the family system, methods of diagnosis of the family system, the main provisions of systemic 

family therapy.  

2. To identify the parameters of a family system. 

3. To build the program for the study and diagnosis of the family system. 

4. Effectively apply in their professional activities diagnostics of the family 

system.  

5. Demonstrate skills in concluding about the family system. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Әлеуметтік психология, әлеуметтік-психологиялық диагностика 

Социальная психология, социально-клиническая диагностика, клиническая 

диагностика  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Балалар мен ата-ана қарым-қатынасы 

Детско-родительсткие отношения 

Child-parent relationship 

 

 

ТӘУЕЛДІЛІК ПСИХОЛОГИЯСЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ЗАВИСИМОСТИ 

ADDICTION PSYCHOLOGY 

Курстың мақсаты – студенттер клиникалық психология міндеттері 

қосымшасындағы тәуелділікпсихологиясы әдістеру мен негізгі ережелерді игеруі; 

тәуелділік психологиясының әдістемелік негізгі мен тәсілдерін қарастыру. 

Пәннің мазмұны: тәуелділік психологиясына кіріспе, тәуелділікті диагносттау 

психологиялық әдістері, психотерапия және психологиялық кеңес беру. 

Пән психологияның негізгі ережелері мен әдістерін, олардың клиникалық 

психология міндеттеріне қосымшасында тәуелділікті зерттеуге бағытталған; тәуелді 

мінез-құлық психологиясының әдіснамалық негіздері мен теориялық 

мәселелерін,тәуелділікті психологиялық диагностикалау әдістерін,психологиялық кеңес 

беру мен психотерапияның ерекшеліктерін зерттеу. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Тәуелділік психологиясының теориялық негізгі ережелерін, психобелсенді 

заттарды қолдану нәтижесінде пайда болған міне-құлықтық және психикалық 

бұзылыстардың диагностикалық критерилерін біледі және көрсетеді. 

2. Тәуелді мінез-құлықтың негізгі түрлері мен көріну дәрежесін анықтайды.  

3. Тәуелділікке ұшыраған адамдардың тұлғалық ерекшеліктерін, 

психологиялық ресурстарын және бейімделу мүмкіндіктерін анықтайды. 

4. Кәсіби іс-әрекетке байланысты психология бойынша алған білімдерін 

қолдана біледі. 

5. Тәуелділікті диагностаудың психологиялық негізгі әдістерін тәжірибеде 

қолданады. 

6. Кәсіби әдебиеттермен жұмысты істейді, тәуелділік психологиясын 

логикалық құрылымын тізбектей алады. 

 

Цель курса - усвоение студентами основных положений и методов психологии 

зависимости в их приложении к задачам клинической психологии; изучение 

методологических основ и теоретических проблем психологии зависимого поведения 

Содержание дисциплины: введение в психологию зависимости. методы 

психологической диагностики зависимости, психологическое консультирование и 

психотерапия. 

Дисциплина направлена на изучение основных положений и методов психологии 

зависимости в их приложении к задачам клинической психологии; методологических 

основ и теоретических проблем психологии зависимого поведения, методов 

психологической диагностики зависимости, особенностей  психологического 

консультирования и психотерапии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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1. Демонстрировать знание основных теоретических положении психологии 

зависимости,  диагностических критерии психических и поведенческих расстройств 

вследствие употребления психоактивных веществ. 

2. Определять основные виды и степень выраженности зависимого 

поведения. 

3. Выявлять личностные особенности, психологические ресурсы и 

адаптационные возможности людей, подверженным зависимостям. 

4. Использавать полученные знания по психологии зависимости в 

профессиональной деятельности. 

5. Применять на практике основные психологические методы диагностики 

зависимости. 

6. Работать с профессиональной литературой, последовательно составлять 

логическую структуру психологии зависимости. 

 

The discipline "Psychology of dependency" is an interdisciplinary field of knowledge and 

study all its students specializing in psychology and is devoted to theoretical analysis of the 

development of scientific knowledge about the causes, origins of addictive behavior. 

The purpose of discipline is to help students to understand the basic terms and methods of 

psychology, depending on their application to problems of clinical psychology; study 

methodological foundations and theoretical problems of psychology of addictive behavior 

Contents includes the following sections: Introduction to the psychology of addiction. 

methods of psychological diagnosis of dependence, psychological counseling and 

psychotherapy. 

Discipline is aimed at studying the basic principles and methods of the psychology of 

dependence in their application to the tasks of clinical psychology; the study of methodological 

foundations and theoretical problems of the psychology of addictive behavior. The content of 

the discipline includes sections: an introduction to the psychology of addiction. methods of 

psychological diagnosis of addiction, psychological counseling and psychotherapy. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge of the basic theoretical principles of addiction 

psychology, diagnostic criteria of mental and behavioral disorders due to the use of 

psychoactive substances. 

2. 2. Determine the main types and severity of dependent behavior;  

3. Identify personal characteristics, psychological resources and adaptive 

capabilities of people exposed to addictions. 

4. To use the obtained knowledge on the psychology of addiction in their 

professional activities. 

5. To apply in practice the basic psychological methods of diagnostics of 

dependence. 

6. To work with professional literature, consistently to make logical structure of 

psychology of dependence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Клиникалық психологияға кіріспе/ психопатология 

Введение в клиническую психологию, психопатология 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Психотерапия және психокоррекция негіздері 

Основы психотерапии и психокоррекции 

Basics of psychotherapy and psychocorrection 

 

 

КЛИНИКАЛЫҚ ІС-ТӘЖІРИБЕДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ                    

SOCIAL TECHNOLOGY IN CLINICAL PRACTICE 

Курстың мақсаты -  әлеуметтiк технологиялардың негiзгi жүйесiн қалыптастыру 

және клиникалық іс-тәжірибелерде қолдану. 

Пәннің мазмұны: Клиникалық тәжірибеде әлеуметтік технологиялар және 

әлеуметтік жұмыс. Психологтың клиникалық жұмыс жүйесіндегі әлеуметтік 

құралдардың орны. Әлеуметтік қызметкерлер мен педагогтармен қарым-қатынас. 
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Пән әлеуметтік технологиялар туралы базалық жүйелік түсінікті қалыптастыруға 

және клиникалық практикада қолдануға, психологтың клиникалық жұмыс жүйесінде 

әлеуметтік құралдарды қолдану ерекшеліктері мен әлеуметтік технологияларды зерттеуге 

бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Әлеуметтік технологиялар, әлеуметтік сауықтыру моделі, өзара іс-

әрекеттегі мамандардың әлеуметтік жұмысын білу және көрсету. 

2. Әлеуметтік сауықтыруды жобалау. 

3. Ересектер мен баланы қалпына келтіруге арналған әлеуметтік 

технологияларды қолдану. 

4. Кәсіби әдебиетпен жұмыс істеу, логикалық құрылымды жүйелі құрады. 

5. Пән бойынша алынған білімдерін тәжірибеде қолданады. 

 

Цель курса: формирование базового системного представления о социальных 

технологиях и из применении к клинической практике  

Содержание дисциплины: Социльные технологии и социальная работа в 

клинической практике. Место социальных инструментов в системе клинической работы 

психолога. Взаимодействие с социальными работниками и педагогами.   

Дисциплина направлена на формирование базового системного представления о 

социальных технологиях и применение в клинической практике, изучение социальных 

технологий и особенностей применения социальных инструментов в системе 

клинической работы психолога. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание социальных технологии, модели социального 

восстановления, социальной работы специалистов во взаимодействии. 

2. Проектировать социальное восстановление. 

3. Применения социальных технологий для восстановления взрослого и 

ребенка. 

4. Работать с профессиональной литературой, последовательно составлять 

логическую структуру. 

5. Применять полученные знания по дисциплине на практике. 

 

Objective: the formation of a basic system understanding of social technologies and of 

application to clinical practice 

The course content includes the following sections: Social technologies and social work 

in clinical practice. Place of social tools in the system of clinical work of a psychologist. 

Interaction with social workers and teachers. 

 The discipline is aimed at the formation of a basic systematic understanding of social 

technologies and their application to clinical practice, the study of social technologies and 

features of the use of social tools in the system of clinical work of a psychologist. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge of social technologies, models of social recovery, 

social work of specialists in interaction. 

2. Design social recovery. 

3. Application of social technologies for adult and child recovery. 

4. Work with professional literature, consistently make a logical structure. 

5. Applies the acquired knowledge of the discipline in practice. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Әлеуметтік психология 

Социальная психология 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Manufacturing practice 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ МЕКЕМЕЛЕРДЕГІ ПСИХОЛОГ ҚЫЗМЕТІНІҢ 

ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА В 

МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ                                                                    

SOCIAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE PSYCHOLOGIST IN A 

MEDICAL INSTITUTION 

Курстың мақсаты -  медициналық мекемедегі психолог қызметінің әлеуметтік-

құқықтық негіздерінің негізгі жүйелік көрінісін қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: Әлеуметтік негіздер, заңды негіздер, нормативтік құжаттар, 

Кодекс деңгейлері, заң деңгейлері, тапсырыстар деңгейі және арнайы рәсімдер. 

Медициналық мекемедегі нормативтік құқықтық актілердің ерекшеліктері. 

Институционалдық ережелер. Ұлттық алдын алу механизмі. Клиникалық психологтың 

этикасы.  

Пән медициналық мекемедегі психолог қызметінің әлеуметтік-құқықтық негіздері 

туралы базалық жүйелік түсініктерді, жергілікті-нормативтік құжаттарды 

қалыптастыруға, медициналық мекемедегі нормативтік-құқықтық актілердің ерекшелігін 

зерделеуге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Медициналық мекемедегі психолог қызметін реттейтін ережелер: 

кодекстер, заңдар, бұйрықтар, рәсімдердә білу және көрсету. 

2. Пациенттердің және өзіндік қызығушылықтардың мүдделерін және қорғау 

үшін білімін қолдана білу. 

3. Этикалық жағдайларды бағалауда адам құқықтарын қорғау бойынша НПА 

білімін қолдану. 

4. Кешенді пәнаралық мәселелерді шешеді. 

5. Ақпаратты белсенді пайдалануды қамтамасыз ететін кәсіби қызмет 

процесінде психологиялық талдау, білімді жаңарту тәсілдерін пайдаланады.   

 

Цель курса: формирование базового системного представления социально-

правовых основах деятельности психолога в медицинском учреждении.   

Содержание дисциплины: Социальные основы, правовые основы, нормативная 

документация, Уровень Кодексов, Уровень Законов, уровень приказов и специальных 

процедур. Специфика нормативно-правовых актов в медицинском учреждении. 

Институциональные нормативные акты. Национальный превентивный механизм. Этика 

клинического психолога.  

Дисциплина направлена на формирование базового системного представления о 

социально-правовых основах деятельности психолога в медицинском учреждении, 

локально-нормативной документации, изучение специфики нормативно-правовых актов в 

медицинском учреждении. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание нормы, регулирующие 

деятельность психолога в медицинском учреждении: кодексы, законы, приказы, 

процедуры.  

2. Применять знания для защиты интересоы пациентов и собственных 

интересов. 

3. Применения знания НПА для защиты прав человека в деятельности, 

Оценки этических ситуаций.  

4. Использовать приемы психологического анализа, обновления знаний в 

процессе профессиональной деятельности, обеспечивающей активное использование 

информации; использования общенаучной методологии и методического аппарата 

психологической науки;  

5. Применять необходимые навыки и приемы научного анализа для 

проведения подобных исследований. 

 

Objective: the formation of a basic system of representation of the socio-legal 

foundations of the psychologist in a medical institution 

The course content includes the following sections: Social Funds, Legal Basics, 

Regulatory Documentation, Code Level, Law Level, Orders and Special Procedures Level. The 
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specifics of legal acts in a medical institution. Institutional norms. National preventive 

mechanism. The ethics of a clinical psychologist. 

The discipline is aimed at the formation of a basic systematic understanding of the social 

and legal basis of the psychologist in a medical institution, local regulatory documentation, the 

study of the specifics of legal acts in a medical institution. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) Demonstrate knowledge and understanding of the rules governing the activities of a 

psychologist in a medical institution: codes, laws, orders, procedures.  

2) Apply knowledge to protect the interests of patients and their own interests. 

3) Application of knowledge of normative legal acts for the protection of human rights in 

activities, Assessment of ethical situations. 

4. To use methods of psychological analysis, updating of knowledge in the course 

of professional activity providing active use of information; use of General scientific 

methodology and methodical apparatus of psychological science;  

5. Apply the necessary skills and techniques of scientific analysis to conduct such 

research. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Құқықтық білімдер негізі  

Основы правовых знаний 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ойын терапиясы, Психотерапия және психокоррекция негіздері 

Игровая терапия, Основы психотерапии и психокоррекции 

Game therapy, Basics of psychotherapy and psychocorrection 

 

 

НОРМА ЖӘНЕ ПАТОЛОГИЯДА ДАҒДАРЫСТЫҚ КҮЙЛЕРДІ 

ДИАГНОСТИКАЛАУ  

ДИАГНОСТИКА КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ                              

DIAGNOSIS OF  CRISIS STATE IN HEALTH AND DISEASE 

Курстың мақсаты -  норма және патологияда дағдарыстық күйлердің 

диагностикасы туралы негізгі жүйелік түсініктерді қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: дағдарыстық күйлер, дағдарыс нормасы, дағдарыс патологиясы, 

дағдарыс динамикасы, дағдарысты бағалаудағы диагностикалық құралдар, патологиялық 

дағдарыстық жағдайды диагностикалау ерекшеліктері.  

Пән дағдарысты жағдайды, дағдарыс нормасын, дағдарыстың патологиясын, 

дағдарыстың динамикасын, дағдарысты бағалауға арналған диагностикалық құралдарды, 

патологиялық дағдарыстың жағдайын диагностикалаудың ерекшелігін оқытады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:  

1. Дағдарыстық күйлер, күйлердің норма және патологиясы, диагностикалық 

құралдар туралы біледі. 

2. Адекватты жағдайлардағы әдістерді қолдана отырып, норма мен 

патологиядағы дағдарыстық жағдайларды диагностикалау және бағалайды.  

3. Норма мен патологияда дағдарыстық күйлерді диагностикалай алады. 

4. Жеке тұлғаның даму болжамын жүзеге асырады. 

5. Норма және патологияда қорытынды жасай алады. 

 

Цель курса: формирование базового системного представления о диагностике 

кризисных состояний в норме и патологии  

Содержание дисциплины: Кризисные состояния, норма кризиса, патология кризиса, 

динамика кризиса, диагностические нструменты для оценки кризиса, специфика 

диагностики патологического кризисного состояния.  

 Дисциплина изучает кризисные состояния, норму, патологию и динамику кризиса, 

диагностические инструменты для оценки кризиса, специфику диагностики 

патологического кризисного состояния. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание кризисного состояния, нормы и 

патологии состояния, диагностического средства.  
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2. Проводить диагностику и оценку кризисного состояния в норме и 

патологии с использованием адекватных ситуации методов. 

3. Проводить диагностику и оценку кризисного состояния в норме и 

патологии. 

4. Осуществлять прогноз развития личности.  

5. Составлять заключения в норме и патологии. 

 

Objective: the formation of a basic system understanding of the diagnosis of crisis 

conditions in health and disease 

The course content includes the following sections: Crisis states, crisis rate, crisis 

pathology, crisis dynamics, diagnostic tools for crisis assessment, the specifics of diagnosing a 

pathological crisis state. 

The discipline examines the crisis state, rate of crisis, the pathology of crisis, crisis 

dynamics, diagnostic tools to assess the crisis, the specificity of pathological diagnosis of the 

crisis state. 

As a result of the study the student must: 

1. Demonstrate knowledge and understanding of the crisis state, the norm and 

pathology of the state, the diagnostic tool.  

2. To diagnose and assess the crisis state in the norm and pathology using 

appropriate methods. 

3. Diagnostics and assessment of crisis state in norm and pathology. 

4. To carry out the forecast of development of the personality  

5. Draw conclusions in the norm and pathology. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Диагностикалық пәндер, патопсихология 

Диагностические дисциплины, патопсихология  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Manufacturing practice 

 

 

НОРМА МЕН ПАТОЛОГИЯДАҒЫ БАЛА ДАМУЫН ДИАГНОСТИКАЛАУ 

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ                             

DIAGNOSIS OF CHILD DEVELOPMENT IN HEALTH AND DISEASE 

Курстың мақсаты -  норма мен патологиядағы бала дамуын диагностикалау туралы 

негізгі жүйелік түсініктерді қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: баланың қалыпты дамуы, бала дамуындағы патологиялар, ерте 

араласу, мониторинг және сараптама, диагностикалық құралдар. Шкалалар және өңдеу.  

Пән баланың қалыпты дамуын, баланың дамуындағы патологияларды, ерте араласу 

ерекшеліктерін, баланың дамуының мониторингі мен бағалауын, диагностикалық 

құралдарды зерттейді.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:  

1. Баланың даму нормаларын, бала дамуындағы патологиялар, 

диагностикалық, мониторингтік, бағалау құралдарын біледі және көрсетеді. 

2. Диагностикалық іс-шараны құру, диагностикалық әдістерді таңдайды. 

3. Диагностиканы, мониторинг, бағалауды өткізе алады. 

4. Баланың қалыпты және патологиядағы дамуы туралы қорытынды 

жасайды.   

5. Норма мен патологиядағы бала дамуын диагностикалау бойынша ғылыми 

әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау. 

 

 

Цель курса: формирование базового системного представления о диагностике 

развития ребенка в норме и патологии 

Содержание дисциплины: нормальное развитие ребенка, патологии в развитии 

ребенка, раннее вмешательство, мониторинг и оценка, диагностический инструментарий: 

шкалы и разработка  



57 

 

Дисциплина изучает  нормальное развитие ребенка, патологии в развитии ребенка, 

особенности раннего вмешательства, мониторинг и оценку развития ребенка, 

диагностический инструментарий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание нормы развития ребенка, патологии 

в развитии ребенка, диагностические, мониторинговые и оценочные инструменты 

2. строить диагностическую процедуру,  

3. Подбирать методы диагностики, провести диагностику, оценку и 

мониторинг 

4. Составлять заключения о развитии ребенка в норме и патологии. 

5. Анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по диагностике  развития ребенка в норме и патологии. 

 

Objective: the formation of a basic system understanding of the diagnosis of child 

development in health and disease 

The course content includes the following sections: normal child development, 

pathologies in child development, early intervention, monitoring and evaluation, diagnostic 

tools: scales and design. 

Discipline studies the normal development of the child, pathology in the development of 

the child, especially early intervention, monitoring and evaluation of child development, 

diagnostic tools 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge and understanding of child development norm, 

pathology in child development, diagnostic, monitoring and evaluation tools 

2. Build a diagnostic procedure,  

3. To choose diagnostic methods, to carry out diagnostics, assessment and 

monitoring 

4. Drawing up the conclusion about development of the child in norm and 

pathology. 

5. Independently analyze the content of scientific literature and applied research in 

diagnosis of child development in health and disease 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Даму психологиясы, патопсихология 

Психология развития, патопсихология  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ойын терапиясы, Психотерапия және психокоррекция негіздері 

Игровая терапия, Основы психотерапии и психокоррекции 

Game therapy, Basics of psychotherapy and psychocorrection 

 

 

БАЛА-АТА-АНА ҚАТЫНАСТАРЫ 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСТКИЕ ОТНОШЕНИЯ                                                                                

CHILD-PARENT RELATIONSHIP 

Курстың мақсаты -  бала-ата-ана қатынастары және отбасымен клиникалық-

психологиялық жұмыс рөлдері туралы негізгі жүйелік түсініктерді қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: бала-ата-ана қатынастары, ата-ана ұстанымдары, баланың ата-

анаға қатынасы, ата-ананың балаға қатынасы, ата-ана қатынастарының типтері, ата-ана-

абала қатынастарын бағалау құралдары, дамыту бағдарламалары: жүйелік және ата-

аналық.   

Пән бала - ата-ана қарым-қатынасы және олардың отбасымен клиникалық-

психологиялық жұмыстағы рөлі туралы базалық жүйелі түсінік қалыптастыруға 

бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:  

1. Бала-ата-ана қатынастары, ата-аналар ұстанымдары,қатынастар типтері, 

диагностикалық әдістер, бала-ата-ана қатынастарын дамыту бағдарламаларын 

білетінін көрсетеді. 
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2. Бала-ата-ана қатынастарын диагностикалаудың әдістерін таңдай алады,  

3. Бала-ата-ана қатынастарын диагностикасын жүргізеді.  

4. Бала-ата-ана қатынастарын бағалайды. 

5. Бала-ата-ана қатынастары туралы қорытынды жаза алады.  

 

Цель курса: формирование базового системного представления о детско 

родительстких отношениях и их роли в клинико-психологической работе с семьей.  

Содержание дисциплины: детско-родительские отношения, родительские 

установки, отношение ребенка к родителю, отношение родителя к ребенку, типы 

родительского отношения, инструменты оценки ДРО, программы развития ДРО: 

системные и родительские.   

Дисциплина направлена на формирование базового системного представления о 

детско-родительских отношениях и их роли в клинико-психологической работе с семьей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание ДРО, установки родителей, 

отношения, типы отношений, диагностические методы, программы развития ДРО. 

2. Подобрать методы диагностики ДРО.  

3. Проводить дигностику детско-родительсткого отношения. 

4. Оценить детско-родительсткие отношения 

5. Проведение диагностики, оценки, написания заключения о детско-

родительстком отношении. 

 

Objective: the formation of a basic system understanding of child-parent relationships and 

their role in clinical and psychological work with the family. 

The course content includes the following sections: parent-child relationships, parental 

attitudes, child-parent relationship, parent-child relationship, types of parent relationship, DRO 

assessment tools, DRO development programs: system and parent. 

The discipline is aimed at the formation of a basic system of understanding of child - 

parent relationships and their role in clinical and psychological work with the family. 

1..Demonstrates knowledge of children-parents, principles of parents, types of relations, 

diagnostic methods, programs of development of child-parent relations. 

2. The child-Parent can choose the methods of diagnosing the relationship,  

3.Conducts diagnostics of child-parent relations.  

4.Child-assesses the relationship. 

5.The child can write a conclusion about the parental relationship. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Отбасылық жүйелер, әлеуметтік психология, даму психологиясы 

Семейные системы, социальная психология, психология развития 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ойын терапиясы, Психотерапия және психокоррекция негіздері 

Игровая терапия, Основы психотерапии и психокоррекции 

Game therapy, Basics of psychotherapy and psychocorrection 

 

ДАҒДАРЫСТАР МЕН ЭКСТРЕМАЛДЫ ЖАҒДАЙЛАР ПСИХОЛОГИЯСЫ 

ПСИХОЛОГИЯ КРИЗИСОВ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ                     

PSYCHOLOGY OF CRISES AND EXTREME SITUATIONS 

Курстың мақсаты -  психикалық процестер мен тұлғаның  дамуы мен 

функционалдануының заңдары, заңдылықтарын, қағидаларын қалыптастыру, 

экстремалды ситуациялар мен күйлер аймағында ғылыми психологияның негізгі 

тармақтарымен, экстремалды және төтенше жағдайлар аймағындағы психолог-

практиктердің іс-әрекет түрлері мен формаларымен таныстыру, дағдарыстағы 

тұлғалармен (когнитивті және құндылықты – мәнді жағы) жұмыстағы психолог-практик 

образын қалыптастыру,  қиын және экстремалды жағдайдағы адамның психикалық күйі 

мен мінез-құлқын алдын-ала болжау, тиімділеу, бағалаумен байланысты негізгі 

мәселелерді ашу.  

Пәннің мазмұны: күйлерді анықтау, олардың жіктелуі. Стресс теориясы: анықтама, 

феноменологиясы. Психикалық бейімделу, гомеостаз, функционалды резервтер 

компенсациясы ұ,ымдары. Тиімді бейімделуге және стресскетұрақтылыққа әсер ететін 
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факторлар. Дезададптация факторлары. Психикалық бейімделу стратегиялары. Стресс 

салдары. Травмалық стресстер. Суицидалды тәуекелділіктің деңгейін анықтау. Өз-өзіне 

қол жұмсаған жақын адамның өлімін бастан кешірген адам уайымдарының 

психологиясы.  Суицидалды клиенттерге психологиялық кеңес. Суицидттің алдын-

алудағы жұмыстардың негізгі принциптері. Суицидалды мінез-құлықтың алдын-алу 

бағдарламасы, оның негізгі кезеңдері және сипаттамалары. Жоғалту, айырылу синдромы. 

Қайғы ұғымын анықтау, қайғының феноменологиясы, динамикасы, моделдері. Қатты 

қайғы – психологиялық және соматикалық симптоматикалы синдром ретінде. Қатты 

қайғы синдромының кезеңдері.  

Пән тұлғаның және психикалық процесстердің дамуы мен қалыптасуының негізгі 

заңдары, заңдылықтары мен принциптері туралы білімді қалыптастыруға, төтенше 

жағдайлар мен күйлер саласындағы ғылыми психологияның негізгі салаларымен, 

төтенше және шұғыл жағдайлардағы психолог-практиктердің жұмыс түрлері мен 

салаларымен танысуға бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Төтенше жағдайларда психикалық жай-күйі мен құрбандардың мінез-

құлқының ерекшеліктері; төтенше жағдайларда психогенді реакциялар мен 

бұзылулардың жүйелеуі; төтенше жағдайларда психогендік реакциялар мен 

бұзылулардың дамуына қауіпті факторлар; төтенше жағдайлардағы зардап шеккендердің 

психикалық жай-күйіне бұқаралық ақпарат құралдарының әсерін білу және көрсету. 

2. Зардап шеккендердің психикалық жай-күйін бағалау және динамикасын 

болжау.  

3. Төтенше жағдайлар кезінде зардап шеккендерге психологиялық көмек 

көрсету. 

4. Төтенше жағдайларда құрбандармен насихат жұмыстарын жүргізу.  

5. Өзін-өзі өлтіру әрекеті кезінде шұғыл психологиялық көмек көрсету үшін 

алгоритм салу. 

6. Шұғыл психологиялық көмек көрсету кезінде зардап шеккендердің 

этномәдени сипаттамаларын ескеру.  

7. Кәсіптік стресстің теріс салдарын болдырмау әдістерін қолдану. 

 

Цель курса: формирование  знаний о важнейших законах, закономерностях и 

принципах создания, функционирования и развития психических процессов и личности, 

ознакомление с основными отраслями научной психологии в области экстремальных 

ситуаций и состояний, видами и сферами работы психологов-практиков в экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях, формирование образа психолога-профессионала, 

работающего с кризисными состояниями (когнитивная и ценностно-смысловая 

составляющая), раскрытие основных проблем, связанных с оценкой, предвидением и 

оптимизацией психических состояний и поведения человека в трудной и экстремальной 

ситуации.  

  Содержание дисциплины: Определение состояний, их классификация. Теория 

стресса: определение, феноменология. Понятие психической адаптации, гомеостаза, 

компенсации функциональных резервов.Факторы,способствующие эффективной 

адаптации и влияющие на стрессоустойчивость. Факторы дезадаптации.Стратегии 

психической адаптации.Последствия стресса.Травматический стресс. Определение 

степени суицидального риска. Психология переживания людей, перенесших само- 

убийство близкого человека. Консультирование суицидальных клиентов. Основные 

принципы работы по предотвращению суицида. Программа профилактики 

суицидального поведения, ее основные этапы и их ха- рактеристика. Профессиональная 

позиция при работе с суицидальным клиентом. Синдром утраты. Определения понятия 

горя, феноменология, динамика, модели горя Острое горе как синдром с 

психологической и соматической симптоматикой. Стадии развития синдрома острого 

горя. 

Дисциплина направлена на формирование  знаний о важнейших законах, 

закономерностях и принципах создания, функционирования и развития психических 

процессов и личности, ознакомление с основными отраслями научной психологии в 

области экстремальных ситуаций и состояний, видами и сферами работы психологов-

практиков в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание особенностей динамики психического 

состояния и поведения пострадавших в чрезвычайных ситуациях; систематику 

психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях; факторы риска развития 

психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях; о влиянии средств 

массовой информации на психическое состояние пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях;  

2. Оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать 

динамику. 

3. Оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях.  

4. Вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях.  

5. Выстраивать алгоритм оказания экстренной психологической помощи при 

суицидальной попытке. 

6. Проводить учет  этнокультурных особенностей пострадавших при 

оказании экстренной психологической помощи.  

7. Применения методов профилактики негативных последствий 

профессионального стресса.  

 

 

The objectives of this discipline are the formation of knowledge about the most important 

laws, laws and principles of the creation, functioning and development of mental processes and 

personality, acquaintance with the main branches of scientific psychology in the field of 

extreme situations and conditions, types and spheres of work of psychologists, practitioners in 

extreme and emergency situations, the image of a professional psychologist working with crisis 

states (cognitive and value-semantic component), the disclosure of the main problems 

associated with pricing, foresight and optimization of mental states and human behavior in a 

difficult and extreme situation. 

    Contents: Definition of states, their classification. Stress theory: definition, 

phenomenology. The concept of mental adaptation, homeostasis, compensation of functional 

reserves. Factors contributing to effective adaptation and affecting stress resistance. Factors of 

disadaptation. The strategies of mental adaptation. The consequences of stress. Traumatic stress. 

Determination of the degree of suicidal risk. Psychology of the experience of people who 

survived the murder of a loved one. Advising suicidal clients. Basic principles of work to 

prevent suicide. Program of prevention of suicidal behavior, its main stages and their 

characteristics. Professional position when working with a suicidal client. The syndrome of loss. 

Definitions of the concept of grief, phenomenology, dynamics, models of grief Sharp grief as a 

syndrome with psychological and somatic symptoms. Stages of development of acute grief 

syndrome. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge and understanding of the dynamics of the mental state 

and behavior of victims in emergency situations; 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.  

2. Assess the mental state of the victims and predict the dynamics. 

3. Provide emergency psychological assistance to victims in emergency situations.  

4. Conduct outreach to victims in emergency situations.  

5. To build an algorithm for providing emergency psychological assistance in a 

suicidal attempt. 

6. To take into account the ethno-cultural characteristics of the victims in the 

provision of emergency psychological assistance.  

7. Application of methods of prevention of negative consequences of professional 

stress. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Клиникалық психология негіздері, психопатология, психосоматика 

Основы клинической психологии, психопатолоогия, психосоматика 
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Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Өндірістікіс-тәжірибе,Мамандық бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика, дипломное исследование 

Productiv practice,Writing graduation project on specialization 

 

ИНДИВИДУАЛДЫ БЕЙІМДЕЛУ МЕН ОҢАЛТУ  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

INDIVIDUAL ADAPTATION AND REHABILITATION 

Курс мақсаты - жоғары психикалық функцияларын қалпына келтіру және ми 

зақымдануы бар адамдарға оңалту мәселелерін зерттеу, қалпына келтіруді үйрену және 

мүмкіндіктері шектеулі бар адамның қоғамдағы қызметі ерекшеліктері. Пәннің мазмұны: 

Пәннің мазмұны: Ми қыртыстағы жоғары психикалық функцияларының жүйелі 

динамикалық ұйымдастыру теориясы. Функционалдық жүйелерді реттеу негізінде 

функцияларды қалпына келтіру ерекшеліктері. Жергілікті мидың зақымдануының 

жоғары психикалық функцияларын бұзуға әсерін зерттеу. Ми бұзушылықтарды анықтау 

және жоғары психикалық функцияларын қалпына келтіру әдістері. 

Пән жоғары психикалық функцияларды қалпына келтіру және мидың жергілікті 

зақымдануы бар адамдарды оңалту мәселелерін, қалпына келтіру оқыту мәселелерін, 

қоғамдағы мүмкіндігі шектеулі адамның қызмет ету ерекшеліктерін, адамның әлеуметтік 

бейімделуін зерттейді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Жоғары психикалық функцияларды оңалту және қалпына келтіру 

психологиясы туралы жалпы көзқарастар, жоғары психикалық функцияларды оңалту 

және қалпына келтіру психологиясы саласындағы қазіргі зерттеулер, психология 

ғылымының әдістемелік және теориялық мәселелерін шешу үшін саланың маңызын білу 

және түсіну. 

2. Физиологиялық және психикалық функцияларды мидағы оқшаулау 

принциптерін талдау. 

3. Мидың локалді зақымдануымен жоғары психикалық функциялар мен 

эмоционалды-тұлғалық саланы бұзу симптоматикасын ажырату. 

4. Жоғары психикалық функцияларының, эмоционалдық күйлердің және 

сөйлеу бұзылыстарының нейропсихологиялық диагностикасының әдістерін қолдану. 

5. Жоғары психикалық функцияларын қалпына келтірудің әдістері мен 

құралдарын қолдану. 

6. Локалді мидағы зақымданған науқастарды оңалтуды ұйымдастыру 

мәселелерін талдау. 

7. Адамның психикалық қызметінің бұзылуының клиникалық көрінісін 

талдау. 

8. Нейропсихологиялық тексеру жүргізу. 

9. Белгілі бір жоғары психикалық функцияларын бұзу факторын анықтау. 

10. Жоғары психикалық функцияларын дамытуға талдау жасау. 

11. Адамдарда жоғары психикалық функцияларын қалпына келтіру, қалпына 

келтіру және дамыту бағдарламаларын әзірлеу. 

12. Жоғары психикалық функцияларды диагностикалау және қалпына келтіру 

әдістерін пайдалану. 

13. Мидың локальді зақымданған адамдарын оңалтуды ұйымдастыру 

мәселелерін дамыту. 

 

Цель курса - изучение проблем восстановления высших психических функций и 

реабилитации людей с локальными поражениями мозга, вопросов восстановительного 

обучения, особенностей функционирования человека с ограниченными возможностями в 

обществе, социальная адаптация человека.  

Содержание дисциплины: Учение о системной динамической организации высших 

психических функций в коре головного мозга. Особенности восстановления функций на 

основе перестройки функциональных систем. Изучение влияния локальных поражений 

мозга на нарушения высших психических функций. Методы выявления нарушений и 

восстановления высших психических функций. 
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Дисциплина изучает  проблемы восстановления высших психических функций и 

реабилитации людей с локальными поражениями мозга, вопросы восстановительного 

обучения, особенностей функционирования человека с ограниченными возможностями в 

обществе, социальной адаптации человека. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание и понимание об истории психологии 

реабилитации и восстановления высших психических функций, современные 

исследования в области психологии реабилитации и восстановления высших 

психических функций, значение отрасли для решения методологических и теоретических 

проблем психологической науки. 

2. Анализ принципов локализации физиологических и психических функций. 

3. Различать симптоматику нарушения высших психических функций и 

эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга. 

4. Применение методов нейропсихологической диагностики высших 

психических функций, эмоциональных состояний и речевых расстройств. 

5. Применение методов и средств восстановления высших психических 

функций. 

6. Анализ вопросов организации реабилитации больных с локальными 

поражениями головного мозга. 

7. Анализ  клинической картины нарушения психической деятельности 

человека. 

8. Проводение нейропсихологического обследования. 

9. Выделение фактора нарушения тех или иных высших психических 

функций. 

10. Делать анализ развития высших психических функций. 

11. Разрабатывать программу реабилитации, восстановления и развития 

высших психических функций у человека. 

12. Использование методов диагностики и восстановления высших 

психических функций. 

13. разработать вопросов организации реабилитации людей с локальными 

поражениями головного мозга. 

 

Purpose of the discipline - studying the problems of restoring higher mental functions and 

rehabilitation of people with local brain lesions, studying the issues of restorative education, 

studying the features of the functioning of a person with disabilities in society. 

Contents of the discipline: 

The doctrine of a systemic dynamic organization of higher mental functions in the 

cerebral cortex. Features of restoration of functions on the basis of adjustment of functional 

systems. The study of the effect of local brain lesions on violations of higher mental functions. 

Methods for detecting disorders and restoring higher mental functions. 

The discipline studies the problems of recovery of higher mental functions and 

rehabilitation of people with local brain lesions, issues of rehabilitation training, the features of 

the functioning of a person with disabilities in society, social adaptation. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. To demonstrate knowledge and understanding of the history of the psychology 

of rehabilitation and recovery of higher mental functions, modern research in the field of 

psychology of rehabilitation and recovery of higher mental functions, the importance of the 

industry for solving methodological and theoretical problems of psychological science. 

2. Analysis of the principles of localization of physiological and mental functions. 

3. To distinguish between the symptoms of disturbances of higher mental 

functions and the emotional-personal sphere when the local lesions of the brain. 

4. Application of methods of neuropsychological diagnosis of higher mental 

functions, emotional States and speech disorders. 

5. Application of methods and means of recovery of higher mental functions. 

6. Analysis of the organization of rehabilitation of patients with local brain lesions. 

7. Analysis of the clinical picture of mental disorders. 

8. The conduction of the neuropsychological examination. 

9. The allocation factor of violation of certain higher mental functions. 
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10. To analysis the development of higher mental functions. 

11. Develop a program of rehabilitation, recovery and development of higher 

mental functions in humans. 

12. The use of methods of diagnosis and recovery of higher mental functions. 

13. to develop issues of organization of rehabilitation of people with local brain 

lesions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Анатомия, физиология, психофизиология, жалпы психология, нейропсихология 

Анатомия, физиология, психофизиология, общая психология, нейропсихология 

Anatomy, physiology, psychophysiology, general psychology, neuropsychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Manufacturing practice 

 

ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ БЕЙІМДЕЛУ ЖӘНЕ ОҢАЛТУ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ           

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND REHABILITATION 

Курстың мақсаты -  әлеуметтік- психологиялық бейімделу және реабилитация 

жөнінде базалық жүйелік білім қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: бейімделу, реабилитация, бейімделу стратегиялары, 

дезадаптация, реабилитация стратегиялары, түрлі санаттағы балалар мен ересектердің 

бейімделу және реабилитация ерекшелігі.   

Пән бейімделу, оңалту, бейімсіздік мәселелерін, оңалту стратегиясын, әртүрлі 

санаттағы балалар мен ересектердің әлеуметтік-психологиялық бейімделуі мен 

реабилитациясының ерекшеліктерін қарастырады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Бейімделу және реабилитация мазмұны мен құрылымы, оларды жүргізу, 

басқару және ілестірудің стратегияларын білу және көрсетеді.  

2. Бейімделуге баға береді.  

3. Түрлі санаттағы балалар мен ересектердің бейімделу және реабилитация 

бағдарламаларын жасайды. 

4. Бейімделу және реабилитация бағдарламаларын бағалайды, жобалайды.  

5. Бейімделу және реабилитация тиімділігінің мониторингін жүргізеді. 

 

Цель курса: формирование базового системного представления о социально-

психологической адаптации и реабилитации 

Содержание дисциплины: адаптация, реабилитация, стратегии адаптации, 

дезадаптация, стратегии реабилитации, специфика адаптации и реабилитации различных 

категорий детей и взрослых  

Дисциплина рассматривает вопросы адаптации, реабилитации, дезадаптации, 

стратегии реабилитации, специфики социально-психологической адаптации и 

реабилитации различных категорий детей и взрослых. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знания содержание и структуру адаптации и реабилитации, 

стратегии их проведения, управления и сопровождения.  

2.Давать оценку адаптации.  

3.Разрабатывать программы адаптации и реабилитации детей и взрослых 

различных категорий. 

4.Оценивать и проектировать программы адаптации и реабилитации.  

5.Проводить  мониторинг эффективности адаптации и реабилитации. 

 

Objective: the formation of a basic system understanding of socio-psychological 

adaptation and rehabilitation 

The course content includes the following sections: adaptation, rehabilitation, adaptation 

strategies, disadaptation, rehabilitation strategies, the specifics of adaptation and rehabilitation 

of various categories of children and adults 



64 

 

The discipline considers the issues of adaptation, rehabilitation, maladaptation, 

rehabilitation strategy, specifics of social and psychological adaptation and rehabilitation of 

various categories of children and adults. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge content and structure of adaptation and rehabilitation, 

strategies for their implementation, management and support.  

2.To assess adaptation.  

3.Develop adaptation and rehabilitation programs for children and adults of different 

categories. 

4.To evaluate and design a program of adaptation and rehabilitation.  

5.Monitor the effectiveness of adaptation and rehabilitation. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Әлеуметтік психология, психологиялық кеңес беру негіздері, клиникалық 

психологияға кіріспе 

Социальная психология, Основы консультирования, введение в клиническую 

психологию 

Social psychology, Basics of counseling, introduction to clinical psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Manufacturing practice 

 

 

ОЙЫН ТЕРАПИЯСЫ 

ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ 

GAME THERAPY 

Курстың мақсаты -  бала мен отбасына арналған түзету әдісі ретінде қарастыра 

отырып, ойын терапиясы жөнінде базалық жүйелік пән қалыптастыру.  

Курс мазмұны: ойын бала еңбегі ретінде, ойын терапиялық әдіс ретінде. Ойын 

терапиясы мамандық іспеттес. Ойын терапиясының тиімділігі. Ойын мәдени –тарихи 

феномен ретінде. Дональд Винникотт баланың ерте дамуы, заттық қарым қатынастар, 

бала ойыны мен оның терапиялық үстемділігі жөнінде. Вирджиния Экслайн — 

директивті емес ойын терапиясының негізін қалаушы. Ойын терапевтіне диагностикалық 

мәліметтерді жинау. Ойын терапиясына көрсеткіштер. Ойын құрылымы.  

Пән баланың және отбасын түзету, терапия әдісі ретінде ойын терапиясының 

базалық жүйелік түсінігін, ойын терапиясының тиімділігін, ойын терапиясының әлеуетін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Ойын – құрал, бала еңбегі, әдіс, мәдени-тарихи феномен, ойын 

терапиясының негізгі қайнар көзі туралы біледі және көрсетеді. 

2. Ойын барысында диагностикалық мәлімет жинайды.  

3. Ойын барысында режиссерлік, рөлге ену, ережелерді сақтау, ойын 

құрастыру, ата – аналарын үйрету. 

4. Ойнау кезінде диагностика жүргізеді,  

5. Ойынды терапия ретінде құрастырады. 

  

Цель курса: формирование базового системного представления об игровой терапии 

как способе коррекции и терапии ребенка и семьи.  

Содержание дисциплины: Игра как деятельность ребенка, игра как 

терапевтический метод.  Игровая терапия как профессия. Эффективность игровой 

терапии. 

Игра как культурно-исторический феномен. Дональд Винникотт о раннем развитии 

ребёнка, объектных отношениях, детской игре и её терапевтическом потенциале. 

Вирджиния Экслайн — основательница недирективной игровой терапии. Сбор 

диагностического материала для игрового терапевта. Показания к игровой терапии. 

Структура игры.  



65 

 

Дисциплина направлена на формирование базового системного представления об 

игровой терапии как способе коррекции и терапии ребенка и семьи, эффективности 

игровой терапии, терапевтическом потенциале игры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Знать и демонстрировать игру как инструмент, как деятельность ребенка, 

как метод, как культурно-исторический феномен, основные источники игровой терапии. 

2. Собирать диагностический материал. 

3. Режиссировать, выполнять роль, соблюдать правила, структурировать 

игру, обучать родителей. 

4. Проводить диагностику во время игры.  

5. Выстраивать игру в качестве терапии. 

 

Objective: the formation of a basic system understanding of play therapy as a method of 

correction and therapy of the child and family. 

The course content includes the following sections: Game as a child’s activity, game as a 

therapeutic method. Game therapy as a profession. The effectiveness of play therapy. The game 

as a cultural and historical phenomenon. Donald Winnicott on early child development, object 

relations, children's play and its therapeutic potential. Virginia Exline is the founder of 

nondirective play therapy. Collection of diagnostic material for the game therapist. Indications 

for play therapy. The structure of the game. 

The discipline is aimed at the formation of a basic systemic understanding of game 

therapy as a method of correction and therapy of the child and the family and includes the study 

of the game as a child's activity, games as a therapeutic method, the effectiveness of game 

therapy, therapeutic potential of the game. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. To know and demonstrate the game as a tool, as a child's activity, as a method, 

as a cultural and historical phenomenon, the main sources of game therapy. 

2. Collecting diagnostic material.  

3. To direct, to fulfil the role follow the rules to structure the game, to educate 

parents. 

4. Carry out diagnostics during the game.  

5. Build the game as therapy. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Даму психологиясы, отбасы психологиясы 

Психология развития, психология семьи 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Мамандық бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика,Написание дипломной работы по специализации 

Productiv practice,Writing graduation project on specialization 

 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ ЖӘНЕ ПСИХОКОРРЕКЦИЯ НЕГІЗДЕРІ  

ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОКОРРЕКЦИИ 

BASICS OF PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOCORRECTION 

Курстың мақсаты -  жеке пән ретінде психотерапияның базасы болған негізгі 

тарихи және философиялық аспектідегі білімдерді меңгеру, психотерапияның негізгі 

бағыттарына бағдарлану болып табылады. Сонымен бірге, бұл пәнді игеру медициналық 

психологты қалыптастырудың  негізі болып табылады.  

Пәннің мазмұны: Психотерапия психологиялық көмек түрі ретінде. 

Психотерапияның негізгі бағыттары. Психотерапияның түрлері, ерекшеліктері, 

техникасы. Психокоррекция психологиялық көмек түрі ретінде. Психокоррекция 

дамуының негізгі стратегиялары. 

Пән психологиялық көмек түрі ретінде психотерапия туралы, психотерапияның 

негізгі бағыттары, түрлері, психологиялық көмек ретінде психокоррекцияның 

ерекшеліктері мен техникасы туралы білімді меңгеруге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Психотерапияның негізгі бағыттарының пайда болуының алғышарттары 

аймағындағы білімдерді меңгереді.  
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2. Жекелеген философиялық мектептер және психология мен психотерапия 

бағыттарындағы  көзқарастарды салыстырады. 

3. Жекелеген психотерапиялық бағыттардағы ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды көре алады.  

4. Кәсіби іс-әрекетте психотерапия түрлерін пайдаланады. 

5. Психокоррекциялық бағдарламалар құру. 

 

Цель курса: овладение знаниями об основных исторических и философских 

аспектах, ставших базисом для психотерапии как отдельной дисциплины, 

ориентироваться в основных направлениях психотерапии. Кроме того, изучение этой 

дисциплины является основанием для формирования профессиональной культуры 

клинического психолога.  

Содержание дисциплины: Психотерапия как вид психологической помощи. 

Основные направления психотерапии. Виды психотерапии, особенности, техники. 

Психокоррекция как вид психологической помощи. Основные стратегии разработки 

психокоррекции.  

Дисциплина направлена на овладение знаниями о психотерапии как виде 

психологической помощи, об основных направлениях, видах психотерапии, особенностях 

и техниках психокоррекции как виде психологической помощи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

1. Знать и демонстрировать исторические предпосылки возникновения 

основных направлений психотерапии, психокоррекционные стратегии. 

2. Анализировать взгляды отдельных философских школ с направлениями 

психологиями и психотерапии.  

3. Применять отдельные техники в различных направлениях психотерапии, 

психокоррекции. 

4. Использовать виды психотерапии в профессиональной деятельности 

5. Составять психокррекционные программы. 

 

The aim of the course: to acquire knowledge about the main historical and philosophical 

aspects that have become the basis for psychotherapy as a separate discipline, to navigate in the 

main directions of psychotherapy. In addition, the study of this discipline is the basis for the 

formation of professional culture of clinical psychologist.  

Content of discipline: Psychotherapy as a type of psychological assistance. The main 

directions of psychotherapy. The types of psychotherapy, features, and technology. 

Psychocorrection as a kind of psychological help. Basic strategies for the development of 

psychocorrection.  

The discipline is aimed at mastering the knowledge of psychotherapy as a form of 

psychological assistance, the main directions, types of psychotherapy, features and techniques 

of psychocorrection as a form of psychological assistance. 

As a result of studying the discipline the student will:  

1. To know and demonstrate the historical background of the main directions of 

psychotherapy, psychocorrectional strategies. 

2. To analyze the views of individual philosophical schools with the directions of 

psychology and psychotherapy.  

3. The use of individual techniques in various areas of psychotherapy, 

psychocorrection. 

4. To use types of psychotherapy in professional activity 

5. Be psychocorrection program. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Клиникалық психология, Психиатрия  

Клиническая психология, Психиатрия 

Clinical psychology, Psychiatry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Өндірістік іс-тәжірибе, Мамандық бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика,Написание дипломной работы по специализации 

Productiv practice,Writing graduation project on specialization 
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ҒЗЖ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ СТАТИСТИКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НИР И СТАТИСТИКА 

ORGANIZATION OF RESEARCH AND STATISTICS  
Курстың мақсаты -  ҒЗЖ ұйымдастыру және ақпараттарды өңдеу, зерттеу 

нәтижелерін статистикалық негіздеу және мәліметтердің дәлелділігін растау біліктілігін 

қалыптастыру.   

Пәннің мазмұны: ҒЗЖ ұымдастыру, академиялық хат, ғылыми мақала. Базалық 

статистика, психологияның математикалық әдістері, біріншілік статистика,  факторлық 

және корреляциялық сараптама, параметрлік емес өлшемдер,  SPSS статистикасының 

арнайы құралдар, Statistica 

Пән ҒЗЖ ұйымдастыру құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған және ҒЗЖ 

ұйымдастыру кезеңдерін зерделеуді, академиялық хат пен ғылыми мақаланы дайындау 

ерекшеліктерін, бастапқы мәліметтерді жинауды, психологиядағы мәліметтерді өңдеу 

әдістерін, статистиканың арнайы құралдарын қамтиды. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. ҒЗЖ құрылым бөлшектерін, статистиканың арнайы әдістері, мәліметтерді 

біріншілік және екіншілік өңдеу, факторлық және корреляциялық сараптама, параметрлік 

емес сараптама, негізгі бағдарламалар туралы білу және көрсету. 

2. Статистикалық сараптама жүргізу, SPSSта өңдеу үшін мәліметтерді енгізу, 

өлшемдер таңдау. 

3. Мәліметтерді сараптау, мәліметтерді сараптау үшін өлшемдер таңдау. 

4. Ғылыми зерттеу процесіндегі неғұрлым мәнді элементтердің мазмұнын, 

әдіснамалық негіз бойынша білімі мен түсінігін көрсету. 

5. Зерттеу әдіснамасын суреттеу. 

6. Күтілетін зерттеулер бойынша болжамдық ұсыныстар шығару.  

7. Ғылыми зерттеуді жоспарлау. 

8. Зерттеу алгоритмін қоя алу. 

9. Зерттеу нәтижелерін талдай алу.   

10. Зерттеу нәтижелерін жазбаша түрде рәсімдей алу.  

 

Цель курса: формирование компетенций организации НИР и обработки данных и 

статистического подтверждения результатов исследования, компетенций формирования 

доказательности данных.   

Содержание дисциплины: Организация НИР, академическое письмо, научная 

статья. Базовые статистики, математические методы в психологии, Первичная 

статистика, факторный и корреляционный анализ, непараметрические критерии, 

специальные средства статистики SPSS, Statistica 

Дисциплина направлена на формирование компетенций организации НИР и  

включает   изучение этапов организации  НИР, академическое письмо и особенности  

подготовки научной статьи, сбор первичных данных, методы обработки данных в 

психологии, специальные средства статистики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Знать и демонстрировать структуру построения НИР, основные методы 

статистики, первичной и вторичной обработки данных, факторный, корреляционный 

анализ, непараметрические критерии, основные программы. 

2. Построить исследование провести первичный статистический анализ, 

ввести данные для обработки в SPSS, подобрать критерии. 

3. Анализа данных, выбора критериев анализа данных.  

4. Демонстрировать знание и понимание методологических основ, сущность 

и содержание наиболее существенных элементов процесса научного исследования; 

используемые в исследовательской практике методов сбора данных и  статистики.  

5. Описывать методологию исследования. 

6.  Выдвигать гипотетические предположения об ожидаемых результатах. 

7. Планировать  научное исследование. 

8. Выстраивать алгоритм исследования. 

9. Анализировать  результаты исследования. 

10. Оформлять результаты исследования в письменном виде. 
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Purpose: the formation of the competence of the organization of research and data 

processing and statistical confirmation of the results of research, the competence of the 

formation of evidence of data. 

The course content includes the following sections: Organization of research, academic 

writing, scientific article. Basic statistics, mathematical methods in psychology, Primary 

statistics, factor and correlation analysis, non-parametric criteria, special means of statistics 

SPSS, Statistica. 

The discipline is aimed at the formation of the competence of the organization of research 

and includes the study of the stages of the organization of research, academic writing and 

features of the scientific article, the collection of primary data, data processing methods in 

psychology, special means of statistics. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Know and demonstrate the structure of the construction of research, basic 

methods of statistics, primary and secondary data processing, factor, correlation analysis, 

nonparametric criteria, basic programs. 

2. Build a study conduct primary statistical analysis, enter data for processing in 

SPSS, select criteria. 

3. Data analysis, selection of data analysis criteria. 

4. 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. 

5. Describe the research methodology. 

6. Make hypothetical assumptions about the expected results. 

7. To plan a scientific study.  

8. To build the algorithm of the study 

9. Analyze the results of the study,  

10. Draw up the results of the study in writing. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Клиникалық- психологиялық диагностика 

Клинико-психологическая диагностика 

Clinical and psychologycal diagnosis 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Мамандық бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика,Написание дипломной работы по специализации 

Productiv practice,Writing graduation project on specialization 

 

 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СТАТИСТИКА ЖӘНЕ МЕТАМАТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР 

ПСИХОЛОГИЧЕСКААЯ СТАТИСТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ    

PSYCHOLOGICAL STATISTICS AND MATHEMATICAL METHODS 

Курстың мақсаты -  мәліметтерді өңдей білу біліктілігін қалыптастыру және 

зерттеу нәтижелерін статистикалық растау, мәліметтердің дәлелділігін қалыптастыру 

біліктілігін қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: базалық статистика, психологияның математикалық әдістері, 

біріншілік статистика,  факторлық және корреляциялық сараптама, параметрлік емес 

өлшемдер,  SPSS статистикасының арнайы құралдар, Statistica 

Пән мәліметтерді өңдеу құзыреттілігін қалыптастыруға және зерттеу нәтижелерін 

статистикалық растауға, мәліметтерді дәлелдеуді қалыптастыру құзыреттілігіне, 

психологиядағы базалық статистикалық, математикалық әдістерді, бастапқы 

статистиканы, факторлық және корреляциялық талдауды, параметрлік емес 

критерийлерді, статистиканың арнайы құралдарын зерттеуге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Статистиканың арнайы әдістерді, мәліметтерді біріншілік және екіншілік өңдеуді, 

корреляциялық сараптаманы, параметрлік емес сараптаманы, негізгі бағдарламалары 

туралы біледі және көрсетеді. 

2. Біріншілік статистикалық сараптама жүргізеді.  

3. SPSSта өңдеу үшін мәліметтерді енгізеді. 
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4. Өлшемдер таңдайды.  

5. Мәліметтерді сараптау, мәліметтерді сараптау үшін өлшемдер таңдайды.  

  

Цель курса: формирование компетенций обработки данных и статистического 

подтверждения результатов исследования, компетенций формирования доказательности 

данных.   

Содержание дисциплины: Базовые статистики, математические методы в 

психологии, Первичная статистика, факторный и корреляционный анализ, 

непараметрические критерии, специальные средства статистики SPSS, Statistica 

Дисциплина направлена на формирование компетенций обработки данных и 

статистического подтверждения результатов исследования, компетенций формирования 

доказательности данных, изучение базовых статистических, математических методов в 

психологии, первичных статистик, факторного и корреляционного анализа, 

непараметрических критериев, специальных средств статистики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Знать и демонстрировать основные методы статистики, первичной и 

вторичной обработки данных, факторный, корреляционный анализ, непараметрические 

критерии, основные программы. 

2. Проводить первичный статистический анализ. 

3. Вводить данные для обработки в SPSS, подобрать критерии. 

4. Анализировать данные. 

5. Выбирать критерии анализа данных.  

 

Purpose: the formation of data processing competencies and statistical confirmation of the 

research results, competences for the formation of evidence of data 

The course content includes the following sections: Basic statistics, mathematical 

methods in psychology, Primary statistics, factor and correlation analysis, non-parametric 

criteria, special means of statistics SPSS, Statistica 

The discipline is aimed at the formation of the competence of data processing and 

statistical confirmation of the results of the study, the competence of the formation of evidence 

of data, the study of basic statistical, mathematical methods in psychology, primary statistics, 

factor and correlation analysis, non-parametric criteria, special means of statistics. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. To know and demonstrate the basic methods of statistics, primary and 

secondary data processing, factor analysis, correlation analysis, nonparametric criteria, basic 

programs. 

2. To conduct the primary statistical analysis. 

3. Enter data to be processed in SPSS, select criteria. 

4. Analyze data. 

5. Select criteria for data analysis. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Әлеуметтік - клиникалық диагностика 

Социально-клиническая диагностика 

Social and clinical diagnostic 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістікіс-тәжірибе, Мамандық бойынша дипломдық жұмыс жазу 

Производственная практика,Написание дипломной работы по специализации 

Productiv practice,Writing graduation project on specialization 

 


