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Кіріспе 

 

"Психология" пәні "әлеуметтік-саяси білім" модулі аясында 2019-2020 

оқу жылынан бастап бакалавриат студенттерін оқыту оқу жоспарына 

енгізіледі, бұл көптеген себептермен түсіндіріледі. Социум, ғылым және 

технологиялар дамуында болып жатқан қарқынды өзгерістермен қатар, 

жетекші рөл адам, тұлғаның шығармашылық және интеллектуалдық 

қабілеттері болып қала береді.  

"Әлеуметтік-саяси білім: Психология" модулін Қазақстан 

Республикасының Жоғары мектебінде барлық мамандық студенттері үшін 

оқыту оларға осы ғылымның негіздерімен, тұлғаның когнитивті дамуы мен 

оның әлеуетінің жаңа тұжырымдамаларымен танысуға, адам санасының 

шығармашылық даму механизмдерін терең түсінуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар практикалық сипаттағы мәселелер болашақ мамандардың 

бойында психологиялық сауаттылық пен мәдениет негіздерін, кәсіби 

қызметтегі психологиялық құзыреттілікті қалыптастыруға көмектеседі. 

Семинар сабақтарында жеке тұлғаның даралығын қалыптастырудағы 

мотивацияның, эмоцияның, ерік-жігердің, темпераменттің рөлі; қоғамдағы 

мораль, құндылықтар мен нормалар контекстіндегі оның даму векторлары; 

тұлғааралық қарым-қатынас формалары; жанжалдағы жеке тұлғаның мінез-

құлық үлгілері; тиімді коммуникацияның техникасы мен тәсілдері сияқты 

практикалық мәселелерді қарастыру барысында студенттер практикалық 

міндеттерді шешу үшін нәтижелі психологиялық технологияларды меңгереді, 

болашақта өзін-өзі дамытумен табысты айналыса алады және өзін кәсіби 

еңбек нарығында көрсете алады. 

Семинарға дәрістің тақырыбын қайталамайтын, бірақ оларды 

толықтыратын, салыстырмалы түрде дербес, жергілікті, практикалық 

сипаттағы сұрақтар қойылады. Семинар өз бетінше және белсенді оқыту түрі 

болып табылады, онда студенттер оқытушымен бірге барлық сұрақтарды 

егжей-тегжейлі талқылайды, студенттің жұмысын тікелей бақылау, оның 

білімін тексеру және бағалау жүргізіледі. Іс жүзінде әрбір семинарда топтың 

барлық студенттеріне алдын-ала сауалнама жүргізіледі және әркімге міндетті 

түрде баға қойылады, сондықтан семинарға әр жағдайда емес, әрқашан 

дайындалу керек.  

Семинарға дайындық белгілі бір күш-жігерді талап етеді: сұрақтармен 

мұқият танысып, олардағы негізгі мәселелерді өзіне бөліп көрсету қажет. 

Әдістемелік нұсқауларда семинардың әрбір сұрағына ерекше назар аудару 

қажет негізгі ережелер ашылады, оларды жариялау алдағы жауаптың 

мазмұнын құрауы тиіс. Содан кейін ұсынылған әдебиеттерді оқып, қойылған 

сұрақтарға толық жауап табу керек. Негізгі сәттер жеке дәптерде 

конспектілеледі және мерзімді оқытушыға тексеруге ұсынылады. Конспект 

әдебиет тізіміне енгізілген дереккөздердің жартысынан кем болмауы керек.    

Семинарда студент сұрақты қысқаша, бірақ толық баяндау керек, 

сонымен қатар ол өз жазбаларын конспектіде қолдана алады. Оған 
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нақтылайтын сұрақтар қоя алады; оларға жауап беру барысында 

пікірталастар, бір мәселеге әртүрлі көзқарастар туындауы мүмкін. Осының 

барлығы семинарда шығармашылық атмосфераның пайда болуына ықпал 

етеді. Осындай шығармашылық атмосфераның пайда болуына өз 

білімдерімен ықпал ететін Студенттер ерекше ынталандырылады. 

Оқытушы студентті қандай критерий бойынша бағалайды: біріншіден, 

студент конспектідегі жазбаларды пайдалана отырып, фактілерді оқып, дерек 

көзіне немесе нақты авторға және оның жұмысына сілтеме жасай отырып, 

материалды еркін баяндауы тиіс; екіншіден, конспектіні тексере отырып, 

оқытушы студенттің барлық үш сұрақ бойынша дайындық дәрежесін 

анықтайды, ұсынылған әдебиетті пайдаланғанын анықтайды; үшіншіден,әр 

мәселені толықтырып, жаңа фактілерді ұсына отырып және мәселе бойынша 

өз пікірлерін баяндай отырып, неғұрлым жоғары балл алуға үміткер. 

Оқытушы студенттердің бағаларын журналға қояды: семинардағы жұмыс 

нәтижелері болашақ емтихандық бағаның 50% пайызын құрайды, қалғандары 

– дәрістерге қатысу, ЕГЖ уақытында және сапалы орындау, ОСӨЖ бағасы 

және аралық бақылау.   

"Психология" бағдарламасы бойынша 8 семинар сабағы қарастырылған, 

барлық сабақтар бойынша студенттің толық конспектілері болуы тиіс. 

Семинарды өткізіп алған немесе онда қанағаттанарлықсыз баға алған 

студенттер оларды міндетті түрде арнайы бөлінген күндері ОСӨЖ-ге 

тапсырады.  

Ұсынылып отырған әдістемелік басылым семинар сабақтарының 

жоспарларын, ұсынылатын әдебиеттер тізімін, сондай-ақ әрбір семинарға 

әдістемелік нұсқауларды қамтиды.   

 

 

№ 1 Семинар.  Қазіргі психология салалары. Мотивация 

 

1 қазіргі психология саласы. 

2 еңбек қызметін ынталандыру. 

 

Сабақтың мақсаты: Қазіргі психология салаларының мазмұнын, олардың 

ерекше ерекшеліктерін, ерекшеліктерін, қолдану аясын ашу. Адам мен қоғам 

өміріндегі еңбек қызметін ынталандырудың рөлі мен маңызын, практикалық 

маңызы мен қолдану әдістерін көрсету. 

Негізгі ұғымдарды білу қажет. Жалпы психология: танымдық процестер 

(сезім, қабылдау, есте сақтау, ойлау, қиял және зейін), жеке тұлға 

психологиясы (мінез, қабілет, эмоциялар, қажеттілік, мотивтер, ерік және 

өзін-өзі тану).Қазіргі психология салалары: педагогикалық, жас ерекшелік 

психологиясы, дифференциалдық психология, психогенетика, 

патопсихология, психотерапия, медициналық психология, Әскери 

психология, заң психологиясы, зоопсихология. Еңбек қызметінің 

мотивациясы, оның түрлері. 
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Баяндама тақырыбы. 

1 Ф. Герцбергтің, Д. Макклелландтың мотивациясының психологиялық 

теориялары. 

2 тұлғаның мотивациясы туралы түсінік (А. Маслоу бойынша). 

3оқу және кәсіби іс-әрекеттегі даму, мотивация. 

 

Студенттердің өзіндік жұмысының тақырыбы (СӨЖ). 

Практикалық тапсырма. "Менің өмірімдегі және кәсіптегі 

Психология"эссесі. Кейс "ұйым қызметкерлерінің уәждемесін арттыру".  

 

Әдістемелік нұсқау. 

Бірінші сұраққа жауап психологиялық ғылымның әдіснамасы, теориясы 

мен тарихы, психиканың қалыптасуы мен қызмет етуінің жалпы 

заңдылықтары көрсетілген жалпы психологияның талдауын қамтуы тиіс. 

Жалпы психологияда танымдық процестер (сезім, қабылдау, есте сақтау, 

ойлау, қиял және назар), сондай-ақ мінезді, қабілеттілікті, эмоцияны, 

қажеттілікті, мотивтерді, ерік-жігерді және өзін-өзі тануды қарастыратын 

тұлға психологиясы оқытылады.  

Қазіргі психологияның арнайы немесе қолданбалы салаларын 

қарастыру, олардың ерекшелігі мен қолданылу салаларын ашу қажет. 

Педагогикалық, жас ерекшелік психологиясы, дифференциалдық психология, 

психогенетика, патопсихология, психотерапия, медициналық психология, 

Әскери психология, заң психологиясы, зоопсихология (жануарлар 

психологиясы) және т. б. 

Екінші сұраққа жауапты уәждеме міндеттері мен функцияларын, еңбек 

уәждемесіне әсер ететін факторларды қарастырудан бастау қажет. Еңбек 

қызметінде "қажеттілік", "мотив", "стимул", "сыйақы" ұғымдарын 

қарастырыңыз. Теорияның деректерін а. Маслоу қажеттілігінің иерархиялық 

теориясымен салыстырыңыз. Жеке тұлғаның мотивациялық саласымен еңбек 

тиімділігінің төмендеуінің өзара байланысы бар ма?  Жеке тұлғаның 

мотивациялық саласының оқу және кәсіби қызметке, қызметкердің күш-

жігері мен еңбек нәтижесі арасындағы байланысқа әсерін ашыңыз. Адам 

өмірі мен Социум үшін еңбек қызметінің уәждемесінің мәнін ашыңыз. 

 

№2 Семинар.  Әр түрлі мәдениеттегі эмоциялар. "Еркіндік еркіндігінің" 

тұжырымдамасы 

1 Әр түрлі мәдениеттегі эмоцияларды білдіру және уайымның негізгі 

ережелері. 

2 тәуелсіз қоғамдағы тұлғаның ерік-жігері концепциясы.  

 

Сабақтың мақсаты: эмоция, эмпатия, ерік, мәдениет, тұлғаның өзін-өзі 

реттеу ұғымдарының мазмұнын ашу (стресс-менеджмент). Қазіргі әлемдегі 

тұлғаның "еркіндік еркіндігінің" тұжырымдамасын ашу.  
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Негізгі ұғымдарды білу қажет: эмоция, ерік, ерік актісі, тұлғаның өзін-

өзі реттеу (стресс-менеджмент), мәдениет, ерік бостандығы.  

 

Баяндама тақырыбы. 

1 эмоция көрінісіндегі мәдениетаралық айырмашылықтар: Шығыс және 

Батыс үлгілерінің салыстырмалы талдауы.  

2 тұлғаның өзін-өзі реттеуі (стресс-менеджмент) және жаңа тренд 

ретінде саналы өзін-өзі бақылау. 

3 "ерік бостандығы" қазіргі әлемде: ғылым, дін, философия. 

 

Студенттердің өзіндік жұмысының тақырыбы (СӨЖ). 

Практикалық тапсырма. Эмоционалдық даму бағдарламасын құру 

интеллект. Кейс "кәсіпқойдың ерік қасиеттерін дамыту". 

 

Әдістемелік нұсқау. 

Бірінші сұраққа жауап "психологиядағы эмоция" санатын талдау, 

олардың түрлері, ерекшеліктері мен ерекшеліктері болуы тиіс. Эмоциялар 

қалай көрінеді, эмоцияларды қабылдау қалай жүреді, эмоциялардың әмбебап 

сипаты неде? Эмоцияларды реттеу әдістері мен механизмдерін ашыңыз: 

эмоцияларды қайта ойластыру және эмоцияларды басу. Әр түрлі мәдениетте 

эмоциялардың айырмашылығы неде: эмоциялар, тіл, мәдениет, 

коммуникация. Эмоциялық интеллект. Адам өміріндегі эмоцияның мәнін, 

эмоцияларды түсіну және эмпатияға қабілетін ашыңыз. 

Екінші сұраққа жауапты ұғымдардың мазмұнын ашудан бастау қажет: 

еркіндік, ерік, жеке тұлға, жеке таңдау. Жеке бас бостандығының шекарасы 

қалай және қайда қалыптасады, бұл процестерге не әсер етеді? Тұлғаның ерік 

бостандығы " тұжырымдамасын түсінуді ашыңыз. Осы тұжырымдаманы 

қоғамның әртүрлі түрлерінде жүзеге асырудың ерекшеліктеріне, оның 

тәуелсіз қоғамда жүзеге асырылуының ерекшелігіне назар аударыңыз.  

 

  №3 Семинар. Жеке ресурстар және ұлттық сана. 

Дүниетаным және ұлттық бірегейлік  

 

1 Жеке ресурстар ұлттық сананы сақтау және дамыту факторы ретінде. 

2 тұлғаның дүниетанымы және ұлттық бірегейлігі.  

 

Сабақтың мақсаты: тұлғаның жеке ресурстарын, адамгершілік және 

рухани негіздерін әлеуметтендіру базисі ретінде қарастыру, дүниетанымды 

қалыптастыру, сақтау және дамыту, ұлттық сана және мультимәдени 

кеңістіктегі ұлттық бірегейлік. 

Жеке тұлғаның ресурстары, құндылықтары, тілі, дәстүрі, адамгершілік, 

рухани, дүниетаным, ұлттық сана, ұлттық бірегейлік, ұлттық мәдениет 

сияқты негізгі ұғымдарды білу қажет. 

Баяндама тақырыбы. 
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1 жеке ресурстар тұлғаның интегралдық сипаттамасы ретінде.  

2 мультимәдени кеңістіктегі ұлттық сананың дамуы. 

3 Қазіргі әлемдегі тұлғаның ұлттық бірегейлігі. 

 

Студенттердің өзіндік жұмысының тақырыбы. 

Практикалық тапсырма. Қазіргі студенттің психологиялық портретін 

құрастыру. "Өмір жолы"жобасын әзірлеу. 

 

Әдістемелік нұсқау. 

Бірінші сұраққа жауап "жеке ресурстар" санатын талдауды және 

олардың түрлерін қарастыруды қамтуы тиіс. Сыртқы ресурстар: әлеуметтік 

қолдау (отбасы, достар, әріптестер, қоғамдастық және т.б.), материалдық 

ресурстар (жұмыс, Қаржы, мүлік және т. б.).Ішкі ресурстар: жеке қасиеттері 

(ерік күші, тілектестік, коммуникабельділік, ұйымшылдық және т. б.). ), 

тәжірибе, қабілеттер (интеллект, креативтілік, ұйымдастырушылық 

қабілеттер және т.б.), іскерліктер (кәсіби, тұрмыстық және т. б.), мінез-құлық 

(өмірлік қиын жағдайлармен Ар-ождандаудың әр түрлі дағдылары), 

физикалық (күш, төзімділік, денсаулық жағдайы және т. б.), экзистенциалды 

(құндылықтар, өмірдің мәні, сенім, еркіндік, қабылдау және т. б.), 

әлеуметтендіру базисі ретінде тұлғаның адамгершілік және рухани негіздері, 

ұлттық сана. Жеке ресурстарды тұлғаның интегралдық сипаттамасы ретінде 

ашыңыз. Мультимәдени кеңістіктегі дүниетанымды, ұлттық сананы және 

ұлттық бірегейлікті қалыптастыру, сақтау және дамыту контекстіндегі 

олардың рөлі. 

Екінші сұраққа жауап беру үшін тұлға, бірегейлік, этнос, ұлт, ұлттық 

бірегейлік, патриотизм, мемлекет, дүниетаным сияқты ұғымдардың мазмұны 

мен айырмашылықтарын қарастыру қажет. Олардың арасындағы өзара 

байланыс қандай, осы ұғымдардың дүниетаным мен тұлғаның ұлттық 

бірегейлігін қалыптастыруға әсері қандай? Азамат, мемлекет, этнос, тарих, 

тіл, мәдениет және олардың жеке тұлғаның дүниетанымы мен ұлттық 

бірегейлігінің қалыптасуына әсері сияқты ұғымдардың рөлі мен маңызын 

ашыңыз. Қазіргі жаһандану заманында ұлттық музыка мен әндер, дәстүрлер 

мен әдет-ғұрыптар, ас үй, ұлттық мәдениет арқылы тұлғаның дүниетанымы 

мен ұлттық бірегейлігін қалыптастырудың түрлі аспектілерін қарастырыңыз. 

 

№4 Семинар.  Кәсіби және жеке табыс психологиясы.  

Жағымсыз эмоциялар мен денсаулық. 

 

1 кәсіби және жеке табыс психологиясы.  

2 жағымсыз эмоциялар және денсаулық. 

 

Сабақтың мақсаты: кәсіби және жеке табысқа жетудің шарттары мен 

ұғымдарының мазмұнын ашу. Жағымсыз эмоцияларды, олардың пайда болу 

себептерін және денсаулықтың нашарлауына әсерін қарастыру. 
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Психосоматиканың негіздерін адамның психикасы мен денесінің өзара ықпал 

етуі ретінде қарастыру.Салауатты өмір салтын жаңа әлемдік тренд және 

кәсіби және жеке табыс негізі ретінде ашу.  

Кәсіби табыс, жеке табыс, денсаулық, жағымсыз эмоциялар, 

психосоматика, салауатты өмір салты сияқты негізгі ұғымдарды білу қажет.  

 

Баяндама тақырыбы. 

1 табыс психологиясы.  

2 жағымсыз эмоциялар және денсаулық. 

3 салауатты өмір салты жаңа әлемдік тренд ретінде. 

 

Студенттердің өзіндік жұмысының тақырыбы (СӨЖ). 

Практикалық тапсырма. "Менің мансабым және кәсіби даму"эссесі. Кейс 

"кәсіби денсаулықты сақтау". 

 

Әдістемелік нұсқау. 

Бірінші сұраққа жауап Қазіргі әлемдегі "табыс", "кәсіби табыс", "жеке 

табыс" ұғымдарының мазмұнын, оларды бағалау критерийлерін ашып 

көрсету қажет. Кәсіби және жеке табысқа қол жеткізу шарттарына, осы 

ұғымдардың өзара байланысы мен өзара әрекеттесуіне талдау жүргізу 

ұсынылады.  

Екінші сұраққа жауапты теріс эмоциялардың түрлері мен қасиеттерін, 

олардың пайда болу себептерін және балалар мен жастар ортасында 

денсаулықтың нашарлауына әсерін, алдын алу әдістерін баяндаудан бастау 

қажет. Психобелсенді заттардың, зиянды әдеттердің денсаулық жағдайына, 

өмір сүру ұзақтығына, тұқым қуалаушылыққа және генофондтың, 

биосфераның және ноосфераның нашарлауына әсерін қарастырыңыз. 

Салауатты өмір салты мәселесін кәсіби және жеке жетістіктің, толыққанды 

іске асырудың негізі ретінде әлемдегі жаңа тренд ретінде ашыңыз.  

 

№5 Семинар. Ұлтаралық қарым-қатынас әлеуметтік-психологиялық 

құбылыс ретінде. Тұлғааралық қабылдау әсері 

 

1 ұлтаралық қарым-қатынас әлеуметтік-психологиялық құбылыс 

ретінде. 

2 тұлғааралық қабылдау әсерлері.  

 

Сабақтың мақсаты: ұлт ұғымын, ұлтаралық қарым-қатынасты, олардың 

әлеуметтік және психологиялық мазмұнын, социумдағы коммуникацияны 

тұлғааралық қабылдау әсерлерін ашу, байланыс орнату және басқаларды 

қабылдау. 

Негізгі ұғымдарды білу қажет: ұлтаралық қарым-қатынас, перцептивтік 

жағы және қарым-қатынас механизмдері, тұлғааралық қабылдау әсерлері. 
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Баяндама тақырыбы. 

1 қарым-қатынастың перцептивті аспектісі: менің көзімдегі басқа және" 

Мен " көзімен 

басқа да. 

 2 мен және басқалар тұлғааралық қарым-қатынас кеңістігінде. 

 3 коммуникациялардағы тұлғааралық қабылдау әсерлерінің әсері. 

 

Студенттердің өзіндік жұмысының тақырыбы (СӨЖ). 

Практикалық тапсырма. Көшбасшылық пен басшылықтың 

салыстырмалы талдауын жүргізу. "Қарым-қатынас барысында 

айналасындағыларды қабылдау"эссесі.  

 

Әдістемелік нұсқау. 

Бірінші сұраққа жауапта тұлғааралық және ұлтаралық өзара іс-қимыл 

кеңістігінің түрлері мен түрлерінің сипаттамасы: тік, көлденең, теңдік, 

уақытша шекаралар, коммуникацияның вербалды және вербалды емес 

құралдарымен ресімдеу, олардың ерекшелік белгілерін қарастыру қажет. Бір 

ұлт пен ұлтаралық қарым-қатынас аясындағы қарым-қатынас ерекшеліктері 

қандай екенін ашыңыз. Ұлтаралық қарым-қатынастағы перцептивті 

тетіктерді қарастырыңыз: эмпатия, идентификация, орталықсыздандыру, 

аттракция, төзімділік, рефлексия, кері байланыс 

Екінші сұраққа жауап бере отырып, студент тұлғааралық қабылдау 

әсерлерінің мәні мен маңыздылығын көрсетуі керек, олардың түрлері мен 

мағынасын ашып көрсетуі керек: жаңғақ, біріншілік, өлке, Бумеранг, соңғы 

ақпарат, проекциялау және басқалар.  

 

№6 Семинар. Қарым-қатынастың интерактивті және коммуникативтік 

жағы.  

Г. Д. Лассуэлла бойынша қазіргі қоғамдағы коммуникацияны талдау 

 

1 тұлға және топ(әлеуметтік-психологиялық ықпал).  

2 Г. Д. Лассуэлла бойынша қазіргі қоғамдағы коммуникацияны талдау. 

 

 Сабақтың мақсаты: жеке тұлға, топ, конформизм, нонконформизм, 

конформизм, төзімділік (сугггестия) ұғымдарының мазмұнын, олардың 

көріну дәрежесін, жасына, жынысына, кәсібіне, топ құрамының өзара қарым-

қатынасқа әсерін ашу. Коммуникацияға және олардың құралдарына талдау 

жасау.  Г. Д. Лассуэлллл бойынша коммуникативтік рөлдердің, 

кедергілердің, коммуникациялардың ерекшеліктерінің маңызы мен 

қажеттілігін ашу. Тиімді тұлғааралық қарым-қатынас технологиясының 

негіздерін ашу. 

Негізгі ұғымдарды білу қажет: тұлға, топ, конформизм, нонконформизм, 

ынта (сугггестия), бағыну, коммуникация, қарым-қатынас құрылымы, 

функциялары, түрлері, құралдары.  Коммуникативтік рөлдер мен 
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тосқауылдар, тиімді тұлғааралық қарым-қатынастың ерекшеліктері, 

технологиялары. 

 

Баяндама тақырыбы. 

1 жеке тұлғалар мен топтардың әлеуметтік-психологиялық өзара қарым-

қатынасы. 

2 Г. Д. Лассуэлллл бойынша коммуникацияның ерекшеліктері "қарым-

қатынастағы психологиялық кедергілер және оларды жеңу". 

3 жастардың білім беру және кәсіби қызметіндегі тиімді тұлғааралық 

қарым-қатынас технологиялары. 

 

Студенттердің өзіндік жұмысының тақырыбы (СӨЖ). 

Практикалық тапсырма.  Әсерді талдау " презентациясын дайындау 

әлеуметтік желілерді қалыптастыру және тәуелді мінез-құлық және 

жастар". "Қарым-қатынастағы психологиялық кедергілер және оларды жеңу" 

кестесін құру. 

 

Әдістемелік нұсқау. 

Бірінші сұраққа жауап тұлға, топ және оның түрлері туралы толық 

түсінік беруге тиіс.  Конформизм, нонконформизм, төзімділік (суггггестия) 

ұғымдарының мазмұнын, олардың көріну дәрежесін анықтаңыз. Ашыңыз 

себептері әсерін жасы, жынысы, кәсібі, мәдениет, құрамын және түрін 

топтың әлеуметтік-психологиялық тұрғыдағы өзара ықпалдастығы жеке және 

топ. 

Екінші сұраққа жауап бере отырып, студент коммуникативтік рөлдердің, 

коммуникативтік кедергілердің (кәсіби, мағыналық, ұйымдастырушылық, 

тұлғалық-психологиялық), коммуникацияның әлеуметтік-мәдени, жас, 

гендерлік ерекшеліктерінің мәнін ашып көрсету керек.  

Американдық ғалым Г. Д. Лассуэлла насихаттау теориясының негізгі 

ережелерін ашыңыз ("қарым-қатынастағы психологиялық кедергілер және 

оларды жеңу").  

Қазіргі қоғамдағы тиімді тұлғааралық қарым-қатынастың ең танымал 

технологияларын қарастырыңыз: тұлғааралық қарым-қатынасты орнату; 

ұйымдағы мінез-құлықты басқарудың өзара түсіністігін орнату; іскерлік 

әңгімелесулер мен келіссөздер жүргізу; имидждік қақтығыстарды басқару; 

өзін-өзі таныстыру; іскерлік қарым-қатынастағы манипуляциялық ықпал ету; 

коучинг, іскерлік ойындар, тренингтер, жаттығулар, диагностиканың әртүрлі 

әдістері, социологиялық зерттеулер және т. б. түрінде қарым-қатынастағы 

кедергілерді жеңу. 

 

1 Семинар №7.  Біздің өміріміздегі қақтығыстар. Еңбек ұжымындағы 

жанжалды реттеудің механизмдері мен тәсілдері. 

 

1. Біздің өміріміздегі қақтығыстар.  
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2. Еңбек ұжымындағы жанжалды реттеудің механизмдері мен 

тәсілдері. 

 

Сабақтың мақсаты: жанжалдың мазмұнын, оның түрлерін, 

технологиясын ашу.  

қақтығыстардың алдын алу, ұтымды мінез-құлық және қақтығысты 

шешу. Еңбек ұжымында оларды реттеудің тетіктері мен тәсілдерін 

қарастыру. 

 

Негізгі ұғымдарды білу қажет: жанжал, оның түрлері, еңбек 

ұжымындағы жанжал, жанжалдардың алдын алу технологиясы, ұтымды 

мінез-құлық, жанжалды шешу, оларды реттеудің механизмдері мен тәсілдері, 

келіссөздер.  

 

Баяндама тақырыбы. 

1 қақтығыстардың алдын алу технологиялары. 

2 жұмыс ұжымындағы қақтығыстардың алдын алу.  

3 қақтығыстағы мінез-құлық стратегиясы мен тактикасы. 

 

Студенттердің өзіндік жұмысының тақырыбы (СӨЖ). 

Практикалық тапсырма. Психологиялық ұсынымдар әзірлеу 

Толерантты мінез-құлықты дамыту. Шиеленіс жағдайында мінез-

құлықтың басым түрінің психологиялық өзіндік диагностикасын жүргізу. 
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Әдістемелік нұсқау. 

Бірінші сұраққа жауап жанжалдарды, олардың себептерін, мазмұнын, 

даму кезеңдерін, түрлерін, жанжалдардың алдын алу технологиясын, 

жанжалдағы тұлғаның ұтымды мінез-құлқын талдауды қамтуы тиіс. 

Қақтығыстағы мінез-құлықтың әртүрлі түрлерін қарастырыңыз: 

ынтымақтастық стратегиясы, бәсекелестік, болдырмау, күтім, кооперация. 

Оларды сипаттаңыз, салыстырыңыз, айырмашылықтарды анықтаңыз. 

Жанжалды шешу кезеңдері мен механизмдерін көп сатылы процесс ретінде 

ашыңыз.  

Бар екінші сұрақ бастау қажет, мазмұндау ұғымдар жанжалды в 

трудовом коллективе. Еңбек қақтығысының ықтимал себептерін, басшының, 

қызметкердің, ұжымның психологиялық мінез-құлқының стратегиясын 

қарастырыңыз.  Қақтығыстарды шешудің негізгі тәсілі ретінде келіссөздер 

процесінің маңыздылығын ашыңыз. Еңбек ұжымындағы жанжалды реттеудің 

механизмдері мен тәсілдерін қарастырыңыз.  

 

№8 Семинар. Тиімді коммуникациялардың өзара байланысы және 

маманның бәсекеге қабілеттілігі 

 

1 коммуникациядағы Имидж және өзін-өзі тану. Имидждеу 

технологиялары. 

2 Тиімді коммуникациялардың өзара байланысы және бәсекеге 

қабілеттілік маман.  

 

Сабақтың мақсаты: тиімді коммуникацияның мазмұнын ашу. 

Практикалық құрал ретінде тиімді коммуникацияның принциптерін, 

ережелерін, дағдыларын, шарттарын, тәсілдері мен технологияларын 

қарастыру. Әлеуметтік интеллект ұғымын, оны қолдану аясын ашу. Имидж 

және коммуникациядағы өзін-өзі басқару ұғымын имидждеу 

технологиясының бөлігі ретінде қарастыру. Белсенді тыңдау техникасын, 

келіссөз процесінің технологиясын қолданудың практикалық маңызы мен 

аясын ашу. Жас маманның бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін тиімді 

коммуникациялардың өзара байланысының практикалық маңыздылығы мен 

маңыздылығын ашу.  

Негізгі түсініктерді білу қажет: тиімді коммуникация. Әлеуметтік 

интеллект. Имидждеу технологиялары. Сыртқы түрі, самоподача. Белсенді 

тыңдау техникасы. Келіссөз процесінің технологиясы.  

 

Баяндама тақырыбы. 

1 Заманауи нарықтағы тиімді коммуникация технологиясы  

еңбек.  

2 жас маман үшін имидждеу технологиясы. 

3 кәсіби қызметтегі келіссөз процесінің технологиясы.  
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Студенттердің өзіндік жұмысының тақырыбы (СӨЖ). 

Практикалық тапсырма. "Тиімді коммуникациялар"тренинг 

бағдарламасын әзірлеу.  

 

Әдістемелік нұсқау. 

 

Бірінші сұраққа жауап коммуникация және тиімді коммуникация 

ұғымдарын талдауды қамтуы тиіс. Қазіргі әлемдегі тиімді коммуникацияның 

принциптерін, ережелерін, дағдыларын, шарттарын, тәсілдері мен 

технологияларын ашыңыз. Дейл Карнегидің тиімді қарым-қатынас 

теориясын қарастырыңыз. Білім беру мен еңбек қызметінің практикалық 

саласында қолданылуы мүмкін тиімді коммуникацияның негізгі әдістерін 

қарастырыңыз және таңдаңыз.  

Екінші сұраққа жауапты белсенді тыңдау ұғымын қарастырудан бастау, 

тиімді коммуникацияда белсенді тыңдау техникасының(эмпатикалық 

тыңдау) мәні мен элементтерін ашу, оны қолдану үшін жағдайларды анықтау 

қажет.  

Келіссөздер процесі технологиясының негізгі мазмұнын ашыңыз: 

келіссөздер түрлері, жіктелуі, кезеңдері. Дистрибутивті, интегративті, 

позициялық-құрылымдалған келіссөздерді қарастырыңыз. Тиімді 

коммуникациялардың өзара байланысын және маманның бәсекеге 

қабілеттілігін ашыңыз.  
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