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1 Пәннің төлқұжаты
Пәннің атауы «Жалпы психология»
Компоненттің міндетті пәні
Оқу мерзімі мен кредит саны
Барлығы – 3 кредит
Курс: 1
Семестр: 1
Барлық аудиторлық сабақтары – 45
Дәрістер: 30
Практикалық/семинарлық сабақтар: 15
СӨЖ: 90
СӨЖО: 22,5
Жалпы – 135
Пререквизиттер. Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе
Постреквизиттер. Жас ерекшелік және әлеуметтік психологиясы
2 Пәні, мақсаттары мен міндеттері
Жалпы психология - өзінің даму тарихы, пэні мен зерттеу
эдістері бар психологиялық гылымдардың негізгі салаларының
бірі.
Жалпы психология' антикалық кезңнен бастау алып,
философия аясында психологиялық зерттеулердің облысы
ретінде қалыптасты. XX ғасырда дербес ғылым ретінде
қалыптаса бастады және 1879 жылы Лейпциг қаласында дүние
жүзінде бірінші рет психологиялық лаборатория ашылды, онда
эксперимент әдісі қолданылып өзіндік жеке мәртебеге ие
болды. Әлі күнге дейін жалпы психологияның пәні туралы
жалпы қабылданған түсініктер қалыптаспаған.
Пәнді оқу мақсаты: жалпы психология курсында алғап
білімдері мен зерттеу дағдылары негізінде студенттерді
психологиялық ойлауын дамыту.
Пәннің міндеттері:
оқытылған
психологиялық
құбылыстардың
заңдылықтары негізінде психологияның әр салалары бойынша
студенттерде білімдерді жүйелендіру;
- әртүрлі психологиялық фактілер мен теорияларды
жүйелі-психологиялық
талдау
процесінде
студенттерде
танымдық дағдылар мен ептіліктерді дамыту;
- дүние жүзілік және отандық психология гылымдарының
негізгі принциптерімен, бағыттарымен және идеяларымен
таныстыру.
3 Дағды, икемділік, білім мен құзыреттілікке қойылатын талаптар
Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттердің түсініктер туралы болу
қажет:

- жалпы психологияның құрылу мен тарихы жайлы
білімдер;
- жалпы психологияның қазіргі жаңа мәселелері;
Білу қажет:
-психологиялық құбылыстар мен процестердің негізгі
заңдылықтары жайлы білімдер;
Істей білу кажет:
- теориялық білімдерді практикада қолайлы қолдану;
Тәжірибелік дағдыларды иелену:
- зерттеу іс-әрекетіне деген дағдылар;
- кәсіби қарым-қатынас дағдылары;
Құзыретті болу:
- психологияның бұл саласында кәсіби қарым-қатынасты игеру қажет.
4 Пәнді оқытудың тематикалық жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлуі

№

Тақырыптардың атауы

1
1

2
Психологиялық ғылымдар және практиканың
пәні мен міндеттер
Психомоторика жайлы түсінік. Әрекеттің
қимыл құрамы
Психиканың пайда болуы және эволюциясы
Ес психологиясының негізгі заңдылықтары
Естің когнитивті психологиясы
Зейін теориясы жэне оның физиологиялық
механизмдері
Қабілет және дарындылық психологиясы
Темперамент және мінез
Жеке адамның эмоциялық еріктік сферасы.
Эмоциялар
Сезімдер түрлерi
Мотивация психологиясы.
Ерік психологиясы.
Жеке адамның психологиялық құрылымы
ХХ
ғасырдағы
психологияның
негiзгi
бағыттар.
Тұлғаның психологиялық қорғанысы. Тұлға
дамуының қозғаушы күштері мен қайнар
көздері
Барлығы: 135
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Сабақ түрлері бойынша аудиторлық
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