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Білім беру бағдардамасының паспорты  

БББ коды және атауы 6В03101 Психология 

Білім беру саласының 

коды және жіктелуі 
6В03 Әлеуметтік ғылымдар журналистика және 

ақпарат 

Даярлау бағытының коды 

мен жіктелуі 
6В031 Әлеуметтік ғылымдар 

Білім беру 

бағдарламасының түрі 
қолданыстағы 

Білім беру бағдарламасының мақсаты 
Психология саласындағы ғылыми жетістіктер негізінде жеке және әлеуметтік даму мақсатында 

өндірістік және білім беру процестерінің субъектілерін психологиялық сүйемелдеуді жүзеге асыру 

үшін мамандар даярлау 
 

Берілетін дәреже 

«6В03101 Психология» білім беру бағдарламасындағы әлеуметтік білім бакалавры 

Маман лауазымдарының тізбесі 

психолог, психолог-консультант, психодиагностика, жаттықтырушы, HR маманы (HR 

маманы), жалдаушы (HR маманы), менеджер, ұйымдастырушылық психолог / коуч 

Кәсіби қызмет объектілері 

меншік түріне және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан барлық типтегі және 

типтегі білім беруді ұйымдастыру; өндірістік кәсіпорындар мен бизнес ұйымдары; құқық 

қорғау органдары мен пенитенциарлық  ұйымдар, оңалту және әлеуметтік бейімделу 

орталықтары; спорттық және шығармашылық ұйымдар; денсаулық сақтау ұйымдары; 

қалалық және республикалық әлеуметтік қызметтер, жұмыспен қамту орталықтары; 

қоғамдық пікір мен саяси технологияны зерттеу орталықтары 

Кәсіби қызмет түрлері 

- ғылыми-зерттеушілік;  

- сараптамалық диагностика; 

- ұйымдастырушылық және басқару (адам ресурстарын басқару саласында); 

- білім беру; 

- кеңестік және түзету 

Кәсіби қызметінің функциялары 

- ғылыми негізделген әдістер мен заманауи ұйымдастыру технологияларын қолдана 

отырып, деректерді жинайды, өңдейді және кәсіби қызметінде түсіндіреді; 

- адами мәселелерді талдауда, кәсіптік және білім беру қызметінде жеке адамды 

әлеуметтендірудің негізгі рәсімдерін жүзеге асырады; 

- практикалық психологияның психотерапиялық және психокоррекциялық міндеттерін 

шешеді; 

- кәсіби практиканың әртүрлі салаларындағы мәселелерді шешудің инновациялық 

психологиялық технологияларын жасайды және тәжірибеде қолданады. 

Жалпы қаблеттер 

ОК 1 Қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияны 

жасау 

ОК 2 Қәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлі түрлерін 

пайдалану; 

ОК 3 Жауапкершілікті өзіне алу, басқалармен бірлесіп шешімдер әзірлеу және оларды іске 

асыруға қатысу, әртүрлі этномәдениеттерге және діндерге төзімділік; 



ОК 4 Компромисттерді таба білу, өз пікірін ұжымның пікірімен сәйкестендіру; 

ОК 5 Дәлелдемелерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді 

түсіндіретін білім мен әдіснамалар негіздерін пайдалану, кәсіби міндеттерді шешу үшін өз 

білімін қолдану; 

ОК 6 Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім траекториясын құру; 

ОК 7 Дене шынықтыру әдістер мен тәсілдері арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтына бағдарлану; 

ОК 8 Академиялық адалдық қағидаттары негізінде ғылыми зерттеулер, эксперименттер 

жүргізу, әртүрлі жұмыс түрлерін жазу және таныстыру. 

БББ бойынша оқу нәтижелері 

ON1 Психологиялық ғылымның қазіргі жағдайы мен даму тарихы, механизмдері мен 

заңдылықтары,  негізгі психологиялық ұғымдардың теориялық білімін қолдану 

ON2 Тұлғаның психологиялық қасиеттері мен жағдайларының, психикалық процестерінің даму 

ерекшеліктерін диагностикалау, сараптау және болжау жүргізу 

ON3 Әр түрлі санаттағы клиенттердің коррекциялық және кеңес беру қызметінде теориялық 

білім мен практикалық дағдыларды қолдану 

ON4 Кәсіби қызметте тиімлі коммуникация дағдыларын пайдалану 

ON5 Оқу іс-әрекетінің заңдылықтары мен психологиялық феномендердің теориялық  білімін 

қолдану 

ON6 Қазіргі заманғы оқыту технологияларын ескере отырып, оқу-тәрбие процесін, білім беру 

ортасын психологиялық бағалауды жобалау және жүзеге асыру 

ON7 Психологиялық-ғылыми зерттеуді жоспарлау және жүргізе білу 

ON8 Практикалық қызметте басқарушылық және көшбасшылық қүзыреттілікті қолдан 

ON9 Қазіргі концепцияларды, теорияларды және процестер мен құбылыстарды талдау 

тәсілдерін сыни талдау 

 
  

Білім беру бағдарламасын бітіргеннен кейін түлектер: 
 

1) осы саладағы ең озық білім элементтерін қоса алғанда, жалпы және арнайы 

психология саласындағы білімі мен түсінігін көрсету;  

2) практикалық психология саласындағы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдану;  

3) психологиялық білімнің түрлі салаларындағы мәселелерді шешу және дәлелдерді 

қалыптастыру; 

 4) әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін психикалық құбылыстар саласындағы ақпаратты жинау мен 

интерпретациялауды жүзеге асыруға; 

5) психологтың кәсіби қызметі саласындағы ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және 

шешімдерді мамандарға, сондай-ақ маман емес мамандарға хабарлау;  

6) оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Білім беру бағдарласының мазмұны   

Модульдің 

атауы 

Компо

нент 

цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК) 

Пәндер Пәннің 

/тәжірибенің 

атауы 

Қысқаша мазмұны Кредитт

ер саны 

Семестр Қалыпта

сатын 

компете

нциялар 

(кодттар

ы) 

Гуманитарлық 

пәндер 

ЖБП 

МК 

КKZТ 

1101 
 

Қазақстанның 

қазіргі заманғы 

тарихы 

Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі 

кезеңдері туралы объективті тарихи білім 

береді; студенттердің назарын 

мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы 

және тарихи-мәдени үдерістер мәселелеріне 

бағыттайды. 

5 2 ОК 3 

ОК 5 

ЖБП 

МК 

Fil 

1102 

Философия Пән студенттерде болашақ кәсіби іс-әрекет 

контекстінде философия туралы, оның негізгі 

бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеу 

әдістері туралы түсініктерді қалыптастырады.  

Пән аясында студенттер философияның 

қоғамдық сананы жаңғыртудағы рөлін түсіну 

және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін 

шешу контекстінде философиялық-

дүниетанымдық және әдіснамалық 

мәдениеттің негіздерін зерттейді. 
 

5 1 ОК 3 

ОК 5 

Жалпы пәндер ЖБП 

МК 

IKT 

2105 
 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

(ағылшын 

тілінде 

Пән процестерді, ақпаратты іздеу, сақтау 

және өңдеу әдістерін, сандық технологиялар 

арқылы ақпаратты жинау және беру 

тәсілдерін сын тұрғысынан бағалау және 

талдау қабілетін қалыптастырады. Студенттер 

компьютерлік жүйелер архитектурасының 

тұжырымдамалық негіздерін, операциялық 

жүйелер мен желілерді зерттейді; желілік 

және веб қосымшаларды әзірлеу 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2 



концепциялары, ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету құралдары туралы білім 

алады; қазіргі заманғы ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды 

пайдалану дағдылары қалыптасады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 

ЖБП 

ТК 

KSZhK

MN 

2108 

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Пән аясында студенттер мемлекет және 

құқықтың негізгі ұғымдары мен 

категорияларын, құқықтық қатынастарды 

және Қазақстан Республикасы құқығының 

түрлі салаларының негіздерін зерделейді. Пән 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру бойынша 

білім жүйесін және осы негізде құбылысқа 

қатысты азаматтық ұстанымды 

қалыптастырады. 

ОК 5 

 
ON 9 

ЖБП 

ТК 

ETK 

2108 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

Пән экологияны қорғау туралы ойды және 

табиғи экожүйелер мен техносфералардың 

қызмет етуінде қауіпті және төтенше 

жағдайлардың алдын алу қабілетін 

қалыптастырады. 

ОК 5 
ON 9 

ЖБП 

ТК 

EKN 

2108 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

негіздері 

Пән экономикалық ойлау түрін, бәсекелестік 

ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік 

қызметін ұйымдастырудың теориялық және 

практиикалық дағдыларын қалыптастырады. 

ОК 5 
ON 9 

ЖБП 

ТК 

KN 

2108 

Көшбасшылық 

негіздері 

Пәндер студенттердің көшбасшылық 

қасиеттерді, стильдерді, кәсіпорын, аймақ 

және жалпы ел деңгейінде ықпал ету 

әдістерін қолдану арқылы адамдардың мінез-

құлқын тиімді басқару әдістемесі мен 

тәжірибесін меңгеруіне ықпал етеді. 

 
 
 
 
 

ОК 5 
ON 9 

Қазақ (орыс) ЖБП K(O)T Қазақ (орыс) тілі Пән қазақ тілін шет тілі ретінде үйренушілер 10 1,2 ОК 1 



тілі МК 1104 

(1,2) 

үшін тілді қолданудың барлық деңгейлерінің 

коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру арқылы.қазақ тілін әлеуметтік, 

мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас 

құралы ретінде сапалы меңгеруді қамтамасыз 

етеді. 

 

ON 5 

 БП 

ЖООК 

KTIКZh 

2205 

Қазақ  тілінде іс 

құжатын жүргізу 

Пән студенттерге нормативтік құқықтық 

актілердің ережелерін ескере отырып, 

құжаттарды дұрыс ресімдеудің практикалық 

дағдыларын қалыптастырады. Құжаттардың 

түрлері, олардың деректемелері оқытылады. 

Студенттер іскерлік қағаздарды құрастыру 

үшін қажетті терминологиялық және 

синтаксистік минимумды меңгереді. Іс 

жүргізуді дамыту тарихы мен іскерлік қарым-

қатынас мәдениеті, іс жүргізудің теориялық 

және практикалық аспектілері туралы ақпарат 

беріледі. 

3 3 

Шетел тілі ЖБП 

МК 

ShT 

1103 

(1, 2) 
 

Шетел тілі 
 

Пән студенттердің мәдениетаралық-

коммуникативтік құзыреттілігін шетел тілінде 

білім беру барысында жеткілікті деңгейде 

қалыптастырады. 

10 1,2 ОК 1 

Дене 

шынықтыру 

ЖБП 

ТК 

DSh 
1108 (1-2) 
2108 (3-4) 
 

Дене 

шынықтыру 
 

Пән кәсіби іс-әрекетке дайындық үшін 

денсаулықты сақтауды, нығайтуды 

қамтамасыз ететін дене тәрбиесінің 

құралдары мен әдістерін мақсатты қолдануға; 

болашақ еңбек қызметінде физикалық 

жүктемелерді, жүйке-психикалық кернеулерді 

және қолайсыз факторларды тұрақты 

ауыстыруға үйретеді. 

8 1-4 ОК 7 

Әлеуметтік-

саясаттану 

білім модулі 

ЖБП 

МК 

Psi  1107 Психология Модуль пәндері «Болашаққа көзқарас: 

қоғамдық сананы жаңғырту» мемлекеттік 

бағдарламасында анықталған қоғамдық 

сананы жаңғырту міндеттерін шешу 

8 2 ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 АSM 
1106 

Әлеуметтану, 



саясаттану, 

мәдениеттану 

контексінде білім алушылардың әлеуметтік-

гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастырады. 

Психологияға 

кіріспе 

БП 

ЖООК 

MK 1201 Мамандыққа 

кіріспе 

Пәні білім алушыларды мамандандырудың әр 

түрлі бағыттарындағы маман-психологқа 

қойылатын талаптармен таныстырады; 

болжамды мамандану бағытын ескере 

отырып, оқытудың жеке траекториясының 

процесін жоспарлау және ұйымдастыру 

дағдыларын қалыптастырады. 

5 1 ОК 5 

ОК 6 

ON 1 

 

БП 

ЖООК 

ZhP 1202 Жалпы 

психология 

Пәні психология саласындағы іргелі 

білімдерді, психологиялық қасиеттер мен 

жағдайларды талдаудың негізгі тәсілдерін, 

психикалық процестердің сипаттамаларын, 

индивидтердің әр түрлі іс-әрекетінің түрлерін 

сапалы меңгеруге ықпал етеді. 

5 1 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 5 

БП 

ЖООК 

ZhPBP 

1203 

Жалпы 

психология 

бойынша 

практикум 

Пән психологиялық ғылымның негізгі 

әдістерін, олармен жұмыс істеу тәсілдерін, 

олардың жіктелуі мен қолдану 

ерекшеліктерін меңгеруге, сондай-ақ 

тұлғаның психологиялық қасиеттерін, 

жағдайы мен процестерін ғылыми зерттеудің 

білімі мен негізгі іскерліктерін меңгеруге 

мүмкіндік береді. 

3 1 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

 

 

 



 БП 

ЖООК 

PT 1204 Психология 

тарихы 

Пән қазіргі заманғы психологиялық 

тұжырымдамаларды тарихи және ғылыми 

тұрғыдан талдау үшін дағдыларды 

қалыптастырады; жалпы тарихи, мәдени және 

жалпы ғылыми салалардағы психологияны 

дамыту үрдістерін өзара байланыстыру. 

3 2 ОК 5 

ON 9 

 

БП 

ЖООК 

 Оқу тәжірибесі Оқу практикасы студенттерді әртүрлі 

салалардағы психолог қызметінің мазмұны 

мен ұйымдастырылу ерекшеліктерімен 

таныстыруға бағытталған. Студент 

психологтың педагогикалық, 

ұйымдастырушылық-басқару, жобалау-

инновациялық қызметі туралы жалпы түсінік 

алады, білім беру, денсаулық сақтау, 

экономика, еңбек психологиясы және 

ұйымдастыру психологиясы, заң 

практикасында және т. б. кәсіби қызметтің әр 

түрлі салаларында шешілетін міндеттерді 

қабылдау және бағалау қабілеті мен 

дайындығына ие болады. 

 

2 2 ОК 5 

ОК 6 

ON 1 

ON 4 

 

Тұлға және 

топтық 

психология 

БП 

ЖООК 

TP  

2206 

Тұлға 

психологиясы 

Пән жеке тұлға психологиясының негізгі 

түсініктері мен идеяларын меңгеруге 

мүмкіндік береді; тұлғаның құрылымы және 

оны құрудың "бірліктері" туралы білімді 

меңгеруге; тұлғаның қалыптасу жағдайлары 

мен факторларын анықтауға талдау, жинақтау 

және синтездеу әдістерін, сонымен қатар 

әртүрлі әлеуметтік топтарда тұлғаның қызмет 

ету заңдылықтарын қолдануға мүмкіндік 

береді 

 

5 3 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 9 



БП 

ЖООК 

AP 

2207 

Әлеуметтік 

психология 

Пәні әртүрлі әлеуметтік топтардың 

әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері 

туралы, олардың қызмет етуінің әлеуметтік-

психологиялық заңдылықтары туралы білімді 

қалыптастырады және әлеуметтік-маңызды 

мәселелерді, әлеуметтік топтардың 

процестері мен мүдделерін зерттеу және 

талдау дағдыларын меңгеруге ықпал етеді 

 

5 4 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

Психологиясы  

жеке 

айырмашылықт

ар 

БП 

ЖООК 

DP  

2208 

Даму 

психологиясы 

Пән жеке тұлғаның әртүрлі жас 

кезеңдеріндегі психологиясының маңызды 

ерекшеліктерін, іс-әрекетінің, мінез-құлқы 

мен психикалық жағдайын, сондай-ақ осы 

заңдылықтарды ескере отырып, оның өзара 

әрекет ету тәсілдерін түсінуді 

қалыптастырады 

5 3 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 5 

 БП 

ЖООК 

DP 2209 Дифференциалд

ы психологиясы 

Пәні жеке айырмашылықтары, олардың 

қалыптасу көздері, құрылымы және көрініс 

беру тәсілдері туралы білімді 

қалыптастырады; жас кезеңдерінің 

ерекшеліктерін, даму дағдарыстарын және 

қауіп факторларын, оның гендерлік, 

этникалық, кәсіби және басқа да әлеуметтік 

топтарға тиістілігін ескере отырып, адамның 

психикалық қызмет ету ерекшелігін анықтау 

дағдысын қалыптастырады 

 

5 3 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

Ғылыми пән 

ретіндегі 

психология 

салалары 

БП 

ТК 

DSP 

3214 

Дін және сенім 

психологиясы 

Пән дін және сенім психологиясының 

теориялық негіздері мен зерттеу әдіснамасын 

меңгеруге; діни құбылыстардың әлеуметтік-

психологиялық аспектілерін талдау 

дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік 

3 5 ОК 5 

ON 1 

ON 2 



береді. ON 3 

BBM 

3214 

Білім берудегі 

менеджмент 

Пән оқу қызметінің психологиялық 

феномендері мен заңдылықтары, білім беру 

үдерісі субъектілерін тәрбиелеу және дамыту 

туралы білімді қалыптастырады; 

психологиялық-педагогикалық талдау 

жүргізу, білім беру ортасын жобалау және 

дамыту, білім беру процесін басқару 

дағдыларын қалыптастырады. 

ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 4 

ON 5 

ON 6 

ON 8 

БП 

ТК 

EP 2215 Этнопсихология Пән студенттерді этнопсихологиялық 

құбылыстармен, олардың қалыптасу және 

даму ерекшеліктерімен таныстыруға; 

әлеуметтік жағдайларға этнопсихологиялық 

талдау жүргізу және олардың ұзақ мерзімді 

салдарларын ескере отырып өзара іс-қимыл 

дағдыларын қалыптастыруға; қоғамдағы 

этносаралық қатынастарды үйлестіру 

мақсатында қолданбалы зерттеулер жүргізу 

дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді. 

5 4 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 4 

 

BP 

2215 

Басқару 

психологиясы 

Пән басқару қызметінің функционалдық 

құрылымын және басқарудың психологиялық 

әдістерін түсінуді қалыптастырады. 

ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 4 

ON 8 



Психодиагност

ика 

БП 

ЖООК 

PN 

2210 

Психодиагности

ка негіздері 

Пән психодиагностикалық процедуралар 

негіздерінің кәсіби білімін, психологияның 

математикалық аппаратын қолдана білу және 

зерттеудің мақсаттары мен міндеттеріне 

сәйкес келетін әдістерді дұрыс таңдау, 

экспериментті дұрыс құру, нәтижелерді өңдеу 

және интерпретациялау үшін 

психодиагностиканың негізгі теориялық 

концепциялары мен практикалық 

әзірлемелерімен құзіреттілік қолдана білу 

дағдыларын қалыптастырады 

 

5 4 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 7 

БП 

ЖООК 

 Өндірістік 

тәжірибе 

Өндірістік практика адамның жеке-

психологиялық ерекшеліктерін, топтар 

арасындағы айырмашылықтарды бағалау, 

өлшеу және талдау әдістерін құрастыруға 

ғылыми тәсілдерді практикалық қолдану 

дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді; 

әлеуметтік-тұлғалық мәртебедегі 

ауытқуларды және жеке тұлғаның дамуын, 

түрлі қызмет түрлеріндегі кәсіби тәуекелдерді 

алдын алуға бағытталған стандартты 

бағдарламаларды іске асыру дағдыларын 

меңгеруге мүмкіндік береді. 

 

3 4 ОК 5 

ОК 6 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 6 

ON 7 

Іскерлік 

қатынастар 

психологиясы 

БП 

ТК 

EP 

2216 

Еңбек 

психологиясы 

Пәні әлеуметтік-психологиялық мәселелердің 

кең спектрін шешу процесінде еңбек 

психологиясының элементтерін пайдалану 

адамдар арасындағы іскерлік қарым-

қатынасты және өзара түсіністікті терең 

дамыту үшін жағдай жасауға мүмкіндік 

береді, апталық сипаттағы әртүрлі 

қайшылықтарды жеңуге мүмкіндік береді 

5 4 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 



және қоғамдағы психоэкологиялық жағдайды 

жақсартуға қызмет етеді деген түсініктерді 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

 

MPZh 

2216 

Мектеп 

психологының 

жұмысы 

Пән білім берудің психологиялық қызметінің 

мазмұны мен ұйымдастырылуы туралы білім 

жүйесін қалыптастырады; оқушыларды 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу 

міндеттерін шешу үшін білім беру процесінің 

әртүрлі субъектілерінің өзара іс-қимылын 

ұйымдастыра білу; әртүрлі жастағы 

оқушыларды психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеудің диагностикалық, түзету, 

дамыту және басқа да технологияларын 

практикада қолдану дағдысы 

 

ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 4 

ON 5 

ON 6 

БП 

ТК 

KKKP 

2217 

Конструктивті 

қарым-қатынас 

психологиясы 

Пән студенттердің конструктивті қарым-

қатынас ерекшеліктері, құралдардың алуан 

түрлілігі, коммуникация түрлері және 

тұлғааралық өзара іс-қимыл, олардың 

функционалдық мақсаты туралы білім 

жүйесін меңгеруіне бағытталған; маманның 

коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыруға ықпал етеді 

 

5 4 ОК 4 

ОК 5 

ON 1 

ON 3 

ON 4 

BKTP  

2217 
Бәсекеге 

қабілетті тұлға 

психологиясы 

Пән болашақ маман ретінде ЖОО түлегінің 

бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін 

тұлғалық қасиеттерді дамыту технологиясын 

меңгеруге; тиімді адами қарым-қатынас және 

кәсіби өзін-өзі анықтау саласында 

құзыреттілікті қалыптастыруға мүмкіндік 

береді. 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ON 1 



ON 4 

ON 8 
 КП 

ТБК 

 

UP 

3309 

Ұйымдастыру 

психологиясы 

Пәні ұйым қызметкерлерінің тұлғалық өсуіне 

және өндірістік үдерісті оңтайландыруға 

ықпал ететін индивидтер мен топтардың 

денсаулығын сақтауға бағытталған қазіргі 

әлеуметтік шындық және психологиялық 

технологияларды жүзеге асыру жағдайында 

әртүрлі ұйымдастырушылық мәселелерді 

психологиялық талдауды жүзеге асыру 

дағдыларын қалыптастырады. 

 

3 5 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

UPK 

3309 

Ұйымдардағы 

психологиялық 

қызмет 

Пән студенттерде практикалық психологтың 

кәсіби іс-әрекетін және заманауи ұйымдағы 

психологиялық қызметтің іс-әрекетін жүйелі 

түрде пайымдауын, сондай-ақ қажетті кәсіби 

құзыреттіліктерді қалыптастырады 

 

 

ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 8 

Дағдарыстық 

жағдайдың 

психологиясы 

КП 

ЖООК 

PKBN 

3301 

Психологиялық 

кеңес берудің 

негіздері 

Пән психологиялық теория мен практика 

жүйесіндегі психологиялық кеңес берудің 

орны мен рөлі туралы түсініктерді 

қалыптастырады; психологиялық кеңес 

берудің негізгі тәсілдері мен базалық 

техникаларымен таныстырады; жеке және 

топтық кеңес беруді жүзеге асыру 

дағдыларын қалыптастырады 

5 5 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 4 

КП 

ЖООК 

MP 

3302 

 

Медициналық 

психология 

Пән заманауи нейропсихология, 

патопсихология, соматикалық аурулар 

клиникасы, даму аномалиясы, олардың 

диагностикасы, түзету және алдын алу 

5 5 ОК 5 

ON 1 



негіздері туралы білімді меңгеруге мүмкіндік 

береді. 

ON 2 

ON 3 

БП 

ТК 

KP 

3218 

Клиникалық 

психология 

Пән клиникалық психология саласындағы 

іргелі және қолданбалы зерттеулер туралы, 

осы ғылымның мүмкіндіктері, оның 

әдіснамасы, теориялық негіздері және 

эмпирикалық есептер туралы түсініктерді 

қалыптастырады; практикалық қызметте 

туындайтын нақты қолданбалы есептерді 

шешу дағдыларын қалыптас тырады. 

 

5 6 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

AP 

3218 

Арнайы 

психология 

Пән студенттерде ауытқыған даму 

жағдайында психиканың даму заңдылықтары 

мен ерекшеліктері туралы білім жүйесін 

қалыптастырады. 

ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

КП 

ЖООК 

DZhP 

3303 

Дағдарыстық 

жағдайдың 

психологиясы 

Пәнді оқу жедел стресстік реакцияны, 

жарақаттық стрессті диагностикалау 

дағдыларын қалыптастыруға және тиімді 

техникаларды және шұғыл психологиялық 

көмек әдістерін қолдануға мүмкіндік береді 

5 6 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

Психолог 

жұмыс 

бағытын 

БП 

ТК 

EP 

4219 

Эксперименталд

ы психология 

Пән теориялық және эксперименталды 

зерттеулерді жүргізу, Математикалық талдау 

мен модельдеудің негізгі әдістерін қолдану 

дағдыларын қалыптастырады. 

 

3 

 

7 

ОК 5 

ON 1 

ON 2 



ON 3 

ON 7 

PSTP 
4219 

Психологиялық 

сараптама 

теориясы мен 

практикасы 

Пән әлеуметтік-гуманитарлық, 

психолингвистикалық, сот-психологиялық 

сараптама саласындағы психологиялық және 

сараптамалық іс-әрекеттің дағдыларын 

қалыптастырады, психологиялық сараптама 

әдістерін игеруге мүмкіндік береді 

ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 7 

КП 

ЖООК 

ZhP 

4304 

Жарнама 

психологиясы 

Пән студенттерде бизнес және кәсіпкерлік 

саласындағы жарнамалық құбылыстарға 

ілесетін психологиялық заңдылықтар туралы, 

осы құбылыстарды зерттеу және 

оңтайландырудың психологиялық әдістері 

туралы, бизнес және жарнама саласындағы 

мамандардың қызметінің психологиялық 

ерекшеліктері туралы жүйелі түсініктерді 

қалыптастырады; мақсатты аудиторияға 

жарнамалық әсер етудің психологиялық 

құралдары мен тәсілдерін қолдану 

дағдыларын қалыптастырады. 

 

5 7 ОК 2 

ОК 5 

ON 1 

ON 4 

 

КП 

ТК 

IP 

4310 

Іскерлік 

психология 

Пән қоғамдағы бизнес-үдерістерді әлеуметтік 

және психологиялық сараптау дағдыларын, 

қойылған міндеттерге талдау жұмысының 

тәсілдерін меңгеруге, кәсіпкерлік қызметтің 

психологиялық құрамдастарын оңтайландыру 

саласындағы ұсыныстарды тұжырымдауға 

мүмкіндік береді. 

 

5 

 

7 

ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 8 



PP 

4310 

Политикалық 

психология 

Пән саяси көшбасшылар мен қатардағы 

азаматтардың мінез-құлқының және 

менталитетінің заңдылықтары, олардың 

рационалды нанымдары мен бейсаналық 

уәждері, жаппай саяси көңіл-күй және 

саясаткерлердің тұлғалық ерекшеліктері 

туралы білімдерді меңгеруге мүмкіндік 

береді; саяси құбылыстар мен процестерді 

әлеуметтік-психологиялық талдау 

дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді 
 

ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

Заң 

психологиясы 

БП 

ТК 

DMKP 

3220 

Девианттық 

мінез-құлық 

психологиясы 

Пән девиация түрлері туралы білімді, 

нормалар мен ауытқулар ұғымын, девиантты 

мінез-құлықтың жас ерекшеліктері туралы 

білімді қалыптастыруға мүмкіндік береді; 

тұлғалық және мінез-құлық сипатындағы 

әртүрлі ауытқулар жағдайында алдын алу, 

психокоррекциялық және дамыту 

жұмыстарының дағдыларын қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. 

 

4 5 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

GhGhT 

3220 

Жан-жалды тану Пән студенттердің жанжалдарды зерттеудің 

қазіргі теориясы мен практикасы туралы 

біртұтас түсінігін, жанжалдарды реттеу және 

жанжалдарды реттеудегі кәсіби мінез-құлық 

дағдыларын қалыптастырады 

ОК 4 

ОК 5 

ON 1 

ON 3 

ON 4 

ON 8 

БП 

ЖООК 

ZP 

3211 

Заң 

психологиясы 

Пән психология мен құқықтың қарым-

қатынасы туралы негізгі түсініктерді 

қалыптастырады, заң психологиясының 

5 6 ОК 5 



құрылымы мен негізгі мазмұнын, оның 

негізгі түсініктері мен әдістерін түсінуге 

ықпал етеді; қазіргі қоғамдағы құқықтық 

қатынастарды талдау үшін алынған білімді 

қолдану дағдыларын қалыптастырады 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 4 

Психотерапия 

және 

психокоррекци

я 

КП 

ЖООК 

PTN 

3305 

Психологиялық 

тренинг 

негіздері 

Пән студенттердің әлеуметтік-психологиялық 

тренингтің теориялық және әдістемелік 

негіздері, топтық психологиялық жұмыстың 

жалпы теориялық негіздері туралы білімді 

меңгеруіне ықпал етеді; тренингтік 

бағдарламаларды әзірлеу және жүзеге асыру, 

кәсіби маңызды ақпаратты жинауды 

ұйымдастырудың заманауи ғылыми 

негізделген технологияларын қолдану, 

мәліметтерді өңдеу және оларды түсіндіру 

дағдыларын қалыптастырады. 

 

5 6 ОК 5 

ON 1 

ON 3 

ON 4 

ON 8 

КП 

ЖООК 

PPN 

4306 

Психотерапия 

және 

психокоррекция 

негіздері 

Пән психокоррекция мен психотерапияның 

теориялық негіздерін меңгеруге ықпал етеді; 

практикалық психологияның әртүрлі 

бағыттарында психологиялық интервенция 

үшін психокоррекция әдістері мен 

техникаларын қолданудың практикалық 

дағдыларын қалыптастырады 

5 7 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 4 

КП 

ЖООК 

 Өндірістік 

практикасы/ 

Диплом алды 

практикасы 

Өндірістік практика психологиялық 

диагностика жүргізу, тұлғаның дамуындағы 

өзгерістерді болжау және әлеуметтік және 

жеке мәртебесі мен дамуындағы 

ауытқулардың, кәсіби тәуекелдердің алдын 

7 8 ОК 5 

ON 1 

ON 2 



алуға бағытталған стандартты 

бағдарламаларды жүзеге асыру дағдыларын 

қалыптастырады; кәсіби практиканың әр 

түрлі салаларындағы міндеттерді шешу үшін 

инновациялық психологиялық 

технологияларды терапиялық қызметте 

қолдану және әзірлеу дағдыларын 

қалыптастырады. 

 

ON 3 

ON 7 

ON 9 

Отбасылық 

қарым-қатынас 

психологиясы 

КП 

ЖООК 

ZhAP 

4307 

Жыныстық 

айырмашылықта

р психологиясы 

Пән студенттерді гендерлік психология 

саласындағы негізгі түсініктер мен 

мәселелермен таныстырады; әлеуметтік-

психологиялық процестер мен құбылыстарды 

гендерлік талдау дағдыларын 

қалыптастырады. 

5 7 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

КП 

ЖООК 

OPP 

4308 

Отбасы 

психологиясы 

және 

психотерапиясы 

Пәндер отбасының өмірлік циклінің 

заңдылықтары мен ерекшеліктерін ғылыми 

талдау әдістерін тәжірибеде қолдану 

дағдыларын қалыптастыруға, отбасының 

психологиялық портретін құрастыру 

тәсілдерін меңгеруге және отбасының 

үйлесімді дамуы мен қызметінің алдын алу 

және оңтайландыру бойынша ұсыныстар 

әзірлеуге ықпал етеді 

 

5 7 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

Білім 

жүйесіндегі 

психология 

БП 

ТБК 

PP 
4221 

Педагогикалық 

психология 

Пән білім алушының дамуына жағдай 

жасауға бағытталған білім беру үдерісін 

тиімді ұйымдастыру механизмдері, кәсіби 

қызметте жеке және кәсіби өзін-өзі жүзеге 

асыру; білім беру процесінің, кәсіби 

педагогикалық қызметтің тиімділігін талдау 

және болжау дағдысы туралы білімді 

5 7 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 



қалыптастырады. ON 4 

ON 5 

ON 6 

PSAMM 
4221 

Психологиядағы 

статистикалық 

әдістер және 

математикалық 

модельдеу 

Пән математикалық модельдеудің мәселелері 

мен әдістері туралы түсініктерді 

қалыптастырады, қолданыстағы 

статистикалық әдістерді талдау және 

психологиялық зерттеу мәліметтерін ұсыну. 

ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 7 

ON 9 

БП 

ТБК 

BATPK

K 4222 

Білім алушы 

тұлғасына 

психологиялық 

қолдау көрсету 

Пән психологиялық феномендер және оқу 

қызметінің заңдылықтары, білім беру үдерісі 

субъектілерін тәрбиелеу және дамыту туралы 

білімді қалыптастыруға мүмкіндік береді; 

білім беру процесі мен білім беру ортасын 

жобалау және психологиялық-педагогикалық 

талдау жүргізу дағдыларын қалыптастырады 

3 7 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 4 

ON 5 

ON 6 

IBBPPK 

4222 

Инклюзивті 

білім беруді 

психологиялық-

педагогикалық 

қолдау 

Пән білім беру жүйесінің әртүрлі 

деңгейлерінде инклюзивті білім беру моделін 

іске асыруда мүгедектердің инклюзивті білімі, 

тұлғалық-мотивациялық, танымдық және 

практикалық дайындық дағдылары туралы 

ғылыми идеялар жүйесін құрайды. 

ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 



ON 4 

ON 5 

ON 6 
 КП 

ЖООК 

 Педагогикалық 

практикасы 

Педагогикалық тәжірибе педагогикалық 

шеберлік негіздерін, оқу-тәрбие және 

оқытушылық жұмысты өз бетінше жүргізу 

дағдылары мен іскерліктерін меңгеруге ықпал 

етеді. 

5 8 ОК 5 

ON 1 

ON 4 

ON 5 

ON 6 

ON 7 

 

 

Вариативтік 

модуль Minor 
БП/ТК 3223 Пән 1  5 5  

3224 Пән 2  5 5  

Вариативтік 

модуль Minor 
БП/ТК 3225 Пән 3  5 6  

3226 Пән 4  5 6  

Қорытынды 

аттестаттау 
ҚА  Дипломдық 

жұмысты, 

дипломдық 

жобаны жазу 

және қорғау 

немесе кешенді 

 12 8 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 3 

ON 7 

ON 9 

ОК1 



емтихан 

тапсыру 

ОК2 

ОК5 

ОК8 

   Қорытынды  240   

 


