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1 Оқу пәнінің паспорты
Пән атауы: Акмеология—жекелік және әлеуметтік жетістіктердің
негіздері
Таңдау пән
Оқу мерзімі және кредит саны
Барлығы – 2 кредит
Курс: 1,2,3,4
Семестр: 1.2,3,4,5,6,7
Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 30 сағат
Дәрістер - 15 часов
Тәжірибелік /семинарлық оқу сағаттары - 15 сағат
Зертханалық - қарастырылмаған
СӨЖ – 60 сағат
Оның құрамында СОӨЖ – қарастырылмаған
Жалпы көлемі - 90 сағат
Бақылау түрі
сынақ – 1.2,3,4,5,6,7 семестрлерде
Пререквизиттер: Акмеология жекелік және әлеуметтік жетістіктердің
негіздері пәнін меңгеру үшін студенттер келесі пәндерден хабардар болуы
тиіс: әлеуметтану, жалпы психология, мамандыққа кіріспе.
Постреквизиттер: Акмеология жекелік және әлеуметтік жетістіктердің
негіздері пәні келесі пәндерді оқу кезінде керек: кәсіби іс тәжірибелер
түрлері, саясаттану.
2. Пәні, мақсаттары мен міндеттері
Пән нысаны: болашақ мамандардың өзін-өзі дамыту мен
шығармашылыққа қабілетті өмірі мен кәсіби әрекетін ұйымдастыра алу
саласындағы кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру
Пән мақсаты: студенттердің адамның дамуы барысындағы
өзінің тұлға ретінде, маман ретінде қалыптасуының
теориялық-әдіснамалық
мәселелері,
объективті
және
субъективті факторлары жөніндегі білімдерін тереңдету,
сонымен қатар болашақ маман иелерін акмеология
ғылымымен таныстыру, оны терең түсініп талдауға мүмкіншілік жасау.
Пән міндеттері:
- студенттердің акмеология ғылымы бойынша білімдерін қенейту және
терендету;
- студенттердің акмеология-жекелік және әлеуметтік жетістіктер
негіздері пәні бойынша маман үшін қажетті білімдерін қалыптастыру;

- жоғары білімді, бәсекелестікке түсе алатын маман үшін қажетті:
диагностикалық,
мақсаттылық,
ұйымдастырушылық,
проективтілік,
коммуникативтілік, аналитикалық, және өзін-өзі дамыту жолында қажетті
іскерліктермен қаруландыру;
- студенттерге кемел адамның дамуы мен өмірлік әрекеті барысындағы
биіктерге шығуына себепші болатын факторлар жайында түсінік беріп, өзінөзі дамыту мәселесінің болашақ маман үшін маңызды екендігін түсіндіру
және бұл іске жауапкершілікпен, шығармашылықпен қарауын дамыту;
- студенттердің акме шыңына жету үшін өзін-өзі дамыту ісіне
теориялық тұрғыдан мән беруін қамтамасыз ету.
3. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:
білу керек:
- акмеология
курсының
теориялық-әдіснамалық
негіздерін, оның қазіргі тұжырымдамаларын;
- акмеологияның психологиялық ерекшеліктерін;
- акмеология ғылымының мазмұны мен мақсаттарын,
қағидаларын;
қазіргі қоғам өміріндегі акменің ролін;
игеру керек:
- өзін-өзі дамыту мен өз шеберлігін дамыту жолында өзінің ісін
ұйымдастыра білу, әдістері мен тәсілдерін пайдалана алу;
құзыретті болу керек:
- акмеология ғылымының мақсаты, міндеттері мен қазіргі адам үшін
маңыздылығын түсіне және басқаларға жеткізе білуде.
4 Тақырыптық жоспар
№
п/п

1
2

3
4

Аудиторияда оқитын сабақ
СӨЖ
сандары мен түрлері
дәрістер тәж(семи Зертхена Барл Оның
нар)
лық
ығы
құрам
сабақтар және
ындағ
дербес
ы
сабақтар
СОӨЖ
Тақырып 1 Акмеология –
1
1
10
ғылыми пән. Акмеология ұғымы
және мақсаты
Тақырып 2 Акмеологияның
1
1
5
ғылымдар арасында алатын орны.
Басқа ғылымдармен байланысы.
Тақырып 3 Акмеологияның
2
2
10
зерттелуі, негізгі көзқарастар.
Акмеологияның
қалыптасу
кезеңдері.
Тақырып 4 Акмеологияның
2
2
5
классификациясы,
түрлері.
Тақырыптар атауы

5

6

7

8

9

10

Акмеологиядағы
әдістемелік
бағыттардың түрлері.
Тақырып 5 Акмеологиялық
келістің аспектілері. Адамның өз
дамуында
шыңға
жетудегі
әлеуметтік
микроортаның
маңыздылығы.
Тақырып
6
«Акме»
феномені,
оның
қалыптасуы
мен
дамуының
басты
шарттары.
Адамның
тұлғалық «акмесі», оны
анықтайтын факторлар.
Тақырып 7 Акмеология және
педагогика.
Шығармашылық
«акме». Тұлғаны мамандандыру
кезінде «акменің» қалыптасуы
мен дамуы.
Тақырып 8 Жекелік және кәсіби
дамудың акмеологиялық
технологияларының мағынасы
Тақырып 9 Жекелік және кәсіби
дамуды жетілдірудің
акмеологиялық
технологияларының негізгі
түрлері
Тақырып 10 Адамның жекедара және кәсіби дамуын
оптималды жүзеге асыруы мен
ұйымдастыруына көмек етуші
акмеологиялық технологиялар
Жалпы: 90 сағат (2 кредит)
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