
Коммерциялық  емес  

акционерлік қоғам 

 

  

 

 

 
 

 

Рухани және дене тәрбиесі    

кафедрасы 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

Семестрлік жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау  

(барлық мамандықтарға арналған) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2019 

  



Құрастырушылар: А.Д. Утегалиева, К.М. Касиенова.  Психология. 

Семестрлік жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау (барлық 

мамандықтарға арналған). – Алматы: АЭжБУ, 2019. –  12 б. 

 

 

 

Ұсынылып отырған әдістемеде семестрлік жұмыстарын орындауға 

арналған нұсқаулар мен семестрлік жұмыстардын тақырыптары 

беріліп, «Психология»   курсын қамтитын әдебиеттер тізімі 

көрсетілген. 

 

 

 

 

Пікір білдіруші: к. ф. н. Абрахматова 

 

 

 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамының  2019 ж. баспа жоспары бойынша басылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2019 ж.                                                                           

  



Кіріспе 

 

 Қазіргі кезеңде Қазақстандық қоғамда болып жатқан өзгерістер тек 

жоғары біліктілігі бар мамандарды ғана емес, сонымен қатар практикалық 

міндеттерді шешу үшін нәтижелі психологиялық технологияларды меңгерген 

психологиялық құзыреттілігі бар мамандарды да талап етеді. Кәсіби 

қызметтің көп жоспарлы мәселелерін адамның жеке ерекшеліктерін ескермей 

және ұжым психологиясын білмей шешу мүмкін емес. 

«Психология» пәнін оқыту әлеуметтік-саяси білім модулі аясында 

психологиялық білімділіктегі базалық сауаттылықты меңгеруге, болашақ 

маманның бойында психологиялық мәдениетті, кәсіби қызметтегі 

психологиялық құзыреттілікті қалыптастыруға, еңбек нарығында өзін 

көрсете білуге көмектеседі. Олар кәсіби қызметте өзара іс-қимыл жасайтын 

адамдардың қалыптасуына тікелей әсер етеді.  

Оқу жоспарына сәйкес студенттерге "Психология" курсы бойынша 

реферат түрінде 1 семестрлік жұмысты орындау ұсынылады.  

Семестрлік жұмыстың негізгі мақсаты: психологияның негізгі 

сұрақтары бойынша студенттердің білімін тереңдету, психологиялық 

процестер мен құбылыстарды талдай білуді анықтау, өзіндік оқу-зерттеу 

жұмысының дағдыларын қалыптастыру, талдау әдістемесін меңгерту, 

ақпаратты жинақтау және студенттің оқылған арнайы курс бойынша білімін 

тексеру.   

Жұмысты жазу кезінде студент маманның кәсіби қызметіндегі 

психологиялық мәселелерді талдау үшін қазіргі заманғы оқу және ғылыми 

әдебиетті пайдалануы тиіс. 

Семестрлік жұмысты жазуға кірісе отырып, анықтамалық және ғылыми 

,оқу әдебиеттерін пайдалана отырып, қарастырылып отырған мәселеге жалпы 

көзқарасты зерттеу қажет. Семестрлік жұмысты орындай отырып, студенттер 

ұсынылған әдебиеттерден басқа психологиялық ғылымның жекелеген 

мәселелерін баяндайтын қосымша дереккөздерді пайдалана алады. 

Семестрлік жұмысты жазуға кіріспес бұрын келесілерді орындау 

қажет: тақырып бойынша қажетті әдебиетті таңдап, оны оқып үйрену; 

ұсынылған құрылымға сүйене отырып, жұмыстың толық жоспарын ережеге 

сай құрастыру; семестрлік жұмыстың белгіленген жоспарына сәйкес 

оқылатын материалды жалпылау. Теориялық материал авторлық жұмыстарға 

сүйенуі тиіс. Авторлық идеялар мен әзірлемелер қазіргі өмірдің нақты 

жағдайларына қалай қолданылуы мүмкін екендігін көрсеткен жөн. 

 

1 Семестрлік жұмысты бағалау критерийлері 

 

Психология бойынша семестрлік жұмыс бірқатар монографиялар, 

кітаптар, мақалалар және оқу құралдары негізінде белгілі бір проблеманы 

талдауға арналған өзіндік жұмыс болып табылады. Семестрлік жұмыстың 

мазмұны курстың жалпы тақырыбына байланысты болуы керек.    



Семестрлік жұмысты дайындау студент пен оқытушы тарапынан үлкен 

күш-жігерді талап етеді.    Оқытушы әдебиетті таңдауға, мазмұнын 

құрастыруға көмектеседі, семестрлік тапсырманы жоспарлауға бағыт 

береді.Қажет болған жағдайда оның мазмұнына түзетулер енгізу үшін алдын 

ала жұмыспен танысуға мүмкіндік береді. Семестрлік жұмыстың сапасы 

қорытынды баға қою кезінде ескеріледі.  

Орындалған жұмысты бағалау кезінде оқытушы келесі критерийлерге 

сүйенеді: студент әдебиетті ала алды ма; қойылған мақсаттар мен 

міндеттерге сәйкес логикалық негізделген жоспар жасады ма; материал 

дұрыс ресімделді ме; негізді қорытынды жасалды ма. 

Егер оқытушы студентті сұхбаттасуға шақыру қажет деп санаса, ол 

жазбаша түрде берілген семестрлік тапсырманың тақырыбын ауызша 

қорғауға міндетті, бұл оқытушының студент жұмысының кейбір аспектілерін 

ең алдымен  өздері үшін түзетуіне байланысты болуы мүмкін.  

Семестрлік жұмысты талқылау және қорғау кезінде басқа студенттер 

тартылуы мүмкін, олар алдын ала мәтінмен танысады және оның бағасымен 

сөйлей алады.  

Семестрлік жұмысты орындауға қойылатын негізгі талаптар: 

1) Ғылыми-теориялық деңгей.  Семестрлік жұмыс бір жағынан 

студенттің сұрақ теориясын білуін, екінші жағынан – қоғамдық өмірдің 

құбылыстарын ұғыну (талдау және жалпылау) қабілетін көрсетуі тиіс. 

Осыған байланысты рефератта таңдалған проблеманың құрылымы, мәні, 

мазмұны және шешу жолдары ашылуы тиісті. 

2) Дербестік. Автордың жеке көзқарастары мен ұстанымдарын дәлелді 

түрде көрсету қажет. Өз көзқарасын дәлелдеу, оларды объективті 

дәлелдермен, көздермен растау қажет, бұл әлеуметтік-гуманитарлық ойлау 

дағдыларын қалыптастыруға, пайдаланылатын материалдарға аналитикалық 

және сыни қарым-қатынасты қалыптастыруға ықпал етеді.  Ең бастысы-өз 

көзқарасын негіздеу және дәлелдеу. 

3) Практикалық бағыттылығы. Бұл арнайы курстың ерекшелігі теория 

мен тәжірибенің бірлігі, яғни өмірмен байланыс болып табылады. Сондықтан 

семестрлік жұмысты жазу кезінде статистика мәліметтерін, практикалық 

зерттеулерді, БАҚ-та пікірталастарды, таңдалған мәселелер бойынша өз 

бақылауларын және өмірден алынған мысалдарды белсенді пайдалану қажет, 

яғни оларды тәжірибеде нақты қолдану саласында өз білімдері мен 

іскерліктерін көрсеткен жөн (фактілер, олардың сипаттамасы, 

интерпретациясы, талдау тәсілі).  

4) Мазмұндау логикасы. Семестрлік жұмыс қисынды құрылымдалуы 

тиіс, жұмыс жоспары болуы тиіс, онда 2-3 параграфта тақырыптың мазмұны 

ашылуы тиіс.  Сонымен қатар, жұмыстың кіріспе және қорытынды бөлімі 

болуы керек. Кіріспеде тақырыптың өзектілігі, автордың жеке көзқарасы 

негізделеді, семестрлік жұмыстың мақсаттары мен міндеттері анықталады. 

Қорытындыда оқылатын тақырып бойынша мазмұндық сипаттағы өзіндік 

қорытындылар жасалады. 



5) Тілдің танымалдығы, қол жетімділігі және дәлдігі. Семестрлік 

жұмысты жазу кезінде өз ойларын сауатты және нақты білдіруге, ғылыми 

дефиницияларды қолдануға, сонымен бірге баяндаудың қолжетімді стилін 

сақтай отырып, бағдарлануы қажет. Осыған байланысты бірыңғай логика мен 

стилистиканы біріктіре отырып, түрлі көздерден алынған материалды қайта 

өңдеу қажет. 

Материалды түсіну және жүйелеу. 

 Семестрлік жұмыс жоспарын құрастырудан және реферат жазудан 

бұрын келесі жұмысты орындау қажет: 

- ұсынылған әдебиеттерді терең зерттеу; 

-оны сын тұрғысынан бағалау, автор ұсынған сол немесе басқа да 

ережелердің дұрыстығын және дәлелдігін ойластыру; 

- әдебиетте қарастырылатын жағдайларды, фактілерді салыстыру, 

оларда жалпы және ерекше бөліп көрсету, жұмыс жоспарына сәйкес 

зерттелетін материалды жинақтау; 

- әрбір ұсынылған жағдайдың дұрыстығын мұқият ойластыру, оны 

қорғауға дәлелдерді таңдау. 

- жұмысқа қажетті иллюстрацияларды дайындау, жеке бақылауларды, 

тәжірибені, эскперименттерді пайдалануға тырысу. 

Жоғарыда көрсетілген әдістемелік кеңестерді ескере отырып 

орындалған семестрлік жұмыс студенттердің ой-өрісін кеңейтеді, оларды 

ғылыми жұмысқа тартады. 

 

2  Семестрлік тапсырманы жазу және рәсімдеу әдістемесі       

 

Жұмысты орындауға қойылатын белгілі бір талаптар бар:  

а) психология бойынша семестрлік жұмыс көлемі А4 форматындағы 10 

— нан 12 бетке дейін; мәтін шрифті — TimesNewRoman, А4 форматты, кегль 

өлшемі-14 пт болуы тиіс. Жоларалық интервал-дара. Ені бойынша туралау. 

Жоғарғы жағы-2, төменгі жағы-2, сол жағы – 2, оң жағы – 2. Мәтін беттері 

нөмірленуі тиіс. 

б) Алдымен,бірінші бетте студент таңдаған тақырыптың атауы, 

институт, топ, оның тегі мен аты-жөні, сондай-ақ студент осы пәнді оқитын 

университет, кафедра, жұмысты тексеретін оқытушының аты-жөні және 

оның орындалған жылы көрсетіледі.; 

в)  екінші бетте студенттердің дербес құрастырылатын жұмыс жоспары 

беріледі.  Жоспардың барлық тармақтары жұмыс мәтінінде бөлінуі тиіс. 

Кіріспе тармақтарын баяндауды болжайды, ал қорытындыны аяқтайды. 

Кіріспеде студент тақырыпты таңдаудың өзектілігі мен негіздемесін көрсетуі 

тиіс, жұмыстың мақсаты мен міндеттерін атап көрсету керек, қорытындыда 

семестрлік жұмысты аяқтайтын негізгі қорытындылар мен дәлелдер 

ұсынылады; (А қосымша); 

г) семестрлік жұмыс библиографиямен немесе пайдаланылған 

әдебиеттер тізімімен аяқталады. Оған барлық дәйексөздік жұмыстар, сондай-

ақ оны жазуға дайындық кезінде тартылған барлық әдебиеттер кіреді.  



Пайдаланылған әдебиетке сілтеме жасау міндетті, өйткені бұл жерде бөтен 

ойға, бөтен мәтінге қарым-қатынас мәдениеті көрінеді. Қосымшаға 

рефераттың негізгі мәтінін толықтыратын материалдар кіреді.  Бұл кестелер, 

схемалар, көз фрагменттері, иллюстрациялар, фотоматериалдар, суреттер 

және т. б. болуы мүмкін. Сонымен қатар, егер олар шығармашылық қайта 

өңделетін және жұмыста тиісті сайтқа сілтеме болған жағдайда Интернеттен 

алынған материалдарды пайдалануға жол беріледі. 

д) тақырып таңдау кезінде студент осы Әдістемелік нұсқауға енгізілген 

семестрлік тапсырмалар тақырыбын басшылыққа алуы керек.     

 

  3 Семестрлік тапсырмалар тақырыбы  

 

семестрлік жұмыс үшін 

• Жалпы ережелер психологиялық білімнің даму тарихы және  

психологиядағы негізгі бағыттары. 

• Психологиядағы бағыттар. Қазіргі уақытта когнитивті 

психологияның рөлі. 

• Тұлғаның бағыты мен тұрақтылығы. Табиғат-адами қабілеттерін 

дамыту. Адамның қабілеті мен практикалық қызметі. 

• Талант пен қабілеттер: осы құбылыстардың өзара байланысы мен 

айырмашылықтары. 

• Жеке тұлға туралы жалпы түсінік. Тұлға құрылымы. Тұлғаның 

негізгі қасиеттерінің қысқаша сипаттамасы. 

• Жеке тұлға, субъект: осы ұғымдардың көлемі мен мазмұнының 

арақатынасы. 

• Әлеуметтік орта және тұлғаның қалыптасуы. Адам қызмет 

субъектісі ретінде. 

• Психоанализ: тарих және қазіргі заман. 

• Жеке тұлға теориясы. А. Адлердің негізгі принциптері. 

• Тұлғаның аналитикалық теориясы. К. Юнгтің негізгі 

концепциялары. 

• Онтогенез және филогенез үдерісіндегі психиканың дамуы. 

Жануарлар психикасының адам психикасынан айырмашылығы. Психиканың 

құрылымы. 

• Жеке тұлғаның мотивациясы мен қажеттіліктері. 

• Кәсіби қызмет және мотивация. 

• Оқу және кәсіби қызметтегі мотивация факторы.                

• Өзін-өзі бағалау және оның тұлғаны қалыптастырудағы рөлі. 

• Сана психиканың дамуының жоғарғы сатысы ретінде. Сананың 

құрылымы. 

• Эмоциялар. Эмоциялық күйдің түрлері. 

• Интеллект жалпы қабілеттілікті бағалау ретінде. Интеллектті 

бағалау. Креативтілігі: шығармашылық қабілеті.  

• Бейсаналық ұғым және түрлері. 

• Өзіндік сана және "Мен-тұжырымдамасы". 



• Тұлғаның өзін-өзі белсендіруі туралы түсінік (А. Маслоу 

бойынша). 

• Назар аударудың анықтамасы. Зейін қасиеттері, оның 

функциялары және түрлері. 

• Жад түсінігі. Жадының негізгі түрлері және олардың 

ерекшеліктері. Адам өміріндегі жадтың маңызы. 

• Қиялды анықтау және негізгі түрлері. 

• Ойлау түсінігі. Ойлау түрлері. 

• Шығармашылық ойлау теориясы. 

• Сөйлеу және оның функциялары. Сөйлеу формалары.  Адам 

өміріндегі сөйлеу, оның психологиясы мен мінез-құлқындағы маңызы. 

• Ерік сананың сипаттамасы ретінде. Ерік әрекетінің құрылымы.  

• Адам өміріндегі еріктік процестердің маңызы. 

• Сезімдер, олардың адам өміріндегі рөлі. Сезімдердің 

физиологиялық негіздері.  

• Тұлғаның бағыттылығы мен құндылықтық бағдарлары. 

• Темперамент. Темперамент түрлері және олардың сипаттамасы. 

Қызметтегі темпераменттің рөлі. 

• Мінезді анықтау. Әлеуметтік және жеке сипаты. Мінездің 

акцентуациясы. Адам өміріне тән ерекшеліктердің әсері. 

• Психикада жеке көрініс ретінде қабілеті. Қабілеттер туралы 

түсінік, олардың жіктелуі. 

• Тұлғаның психологиялық типтері.  

• Қарым-қатынас түсінігі. Қарым-қатынастың құрылымы, 

функциялары, түрлері және құралдары. 

• Коммуникацияның вербалды және вербалды емес құралдары. 

• Іскерлік қарым-қатынас: іскерлік пікірталастар, әңгімелесулер, 

келіссөздер, іскерлік кеңестер, олардың психологиялық ерекшеліктері. 

• Өзара әрекеттесу теориясы. Тұлғааралық қатынастар. Өзара іс-

қимыл процесінде қақтығыстың пайда болуы. Қақтығысты шешу тәсілдері. 

• Психологиялық әсер ету әдістері.  

• Таңдау еркіндігі және ерік тәрбиесі. 

• Жеке және әлеуметтік жауапкершілік. 

• Топ психологиясы. 

• Кіші топтың психологиясы. 

• Топаралық қатынастар психологиясы. 

• Ұжымның әлеуметтік-психологиялық климаты. 

• Тұлғаның қорғаныс механизмдері.  

• Жұмыс ұжымындағы қақтығыстардың алдын алу. 

• Қақтығыстағы мінез-құлық стратегиясы мен тактикасы. 

• Жеке тұлға мен ұжымның өзара әрекеттесуі. Көшбасшылық жеке 

тұлғаға және жалпы топқа әсер ету тәсілі ретінде. 

• Бұқаралық коммуникация психологиясы. 

• Үлкен әлеуметтік топтардың психологиясын зерттеу 

принциптері. 



• Іскерлік қарым-қатынас психологиясы. 

• Қарым-қатынас психологиясы. 

• Инженерлік психология. 

• Инженерлік қызмет. 

• Инженердің жеке тұлғасы және техникалық ойлаудың 

ерекшеліктері. 

• Тұлғааралық қарым-қатынас және ұжымның ұйымдасуы.  

• Психологиялық сипаттамаларға байланысты адамдардың 

үйлесімділігі. 

• Маманның кәсіби біліміндегі психологиялық білімнің маңызы.  

 

             4  Семестрлік жұмыс тақырыбын таңдау сызбасы 

 

Шифр Тақырып 

нөмірі 

Шифр Тақырып 

нөмірі 

Шифр Тақырып 

нөмірі 

01 1 38 38 75 5 

02 2 39 39 76 6 

03 3 40 40 77 7 

04 4 41 41 78 8 

05 5 42 42 79 9 

06 6 43 43 80 10 

07 7 44 44 81 11 

08 8 45 45 82 12 

09 9 46 46 83 13 

10 10 47 47 84 14 

11 11 48 48 85 15 

12 12 49 49 86 16 

13 13 50 50 87 17 

14 14 51 51 88 18 

15 15 52 52 89 19 

16 16 53 53 90 20 

17 17 54 54 91 21 

18 18 55 55 92 22 

19 19 56 56 93 23 

20 20 57 57 94 24 

21 21 58 58 95 25 

22 22 59 59 96 26 

23 23 60 60 97 27 

24 24 61 61 98 28 

25 25 62 62 99 29 

26 26 63 63 100 30 

27 27 64 64   

28 28 65 65   

29 29 66 66   



30 30 67 67   

31 31 68 68   

32 32 69 69   

33 33 70 70   

34 34 71 1   

35 35 72 2   

36 36 73 3   

37 37 74 4   
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