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Пәннің міндеттері мен мақсаттары
Пәннің мақсаты болып табылады: магистранттарға психология
туралы адамзаттың рухани дамуындағы компоненті ретінде біртұтас түсінік
қалыптастыру.
Берілген курс 135 академикалық сағаттарға есептелген; олардың 30
сағаты дәріс, 15 сағаты практикалық, 45 сағаты МОӨЖ, 45 сағаты
студенттердің дербес жұмыстарына арналған.
-

Міндеттері:
психологиялық ойлар мен тұжырымдар дамуының логикасын ашу;
ғылыми психологиялық көзқарастар ретінде сондай-ақ аңыздар мен
діндегі психиканың табиғатына түсініктеме беру;
табиғатты тануға адам қызығуының пайда болу себептерін, сананың
ерекше ретіндегі философия мен психология көрінісінң әлеуметтік
психологиялық механизмдерін талдау;
магистранттарға психологиядағы категориялық аппаратты құрудың
әдіснамалық, психологиялық және тарихи негіздемесінің талдауын
дамыту.

Пререквизиттер: «Философия», «Қазіргі жаратылыстану
концепциясы», «Жалпы психология», «Психология тарихы», этнопсихология,
жеке тұлғаның психологиясы.
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Пәннің тақырыптық жоспары
Тақырыптардың атаулары
Дәріс
2
3
Бүгінгі психология тарихының пәні мен
логикасы.
70-80 жылдардағы Еуропа мен АҚШ-тың
психологиялық мектептерінің дамуы.
Бүгінгі психологиядағы түсініктерді
құрудың әртүрлі қисыны.
Психологиялық елестетудің пайда болу
себептерін психологиялық талдау.
Психологиялық ойдың негізгі кезеңдері.

2

Психологиялық ойлардың пайда болу
себептерін психологиялық талдау.
Психология тарихындағы ойлардың
проблемалары.
И.М. Сеченов пен Т.Т. Тажибаев еңбектеріндегі психологияның әдіснамалық негіздері.
Жан туралы түсініктің қалыптасу себептері.
.ХХ ғасырда психологиядағы
Л.С.Выготскийдің идеяларының дамуы.
Психология тарихындағы эмоциялар мен ісәрекет мотивациясының мәселелері.
Этностық дестабилизация жағдайындағы
мотивация логикасының өзгеруі.

4

Христиан дініндегі мотивтер мәселелері.
Қазіргі заманғы психологияның дамуының
негізгі бағыттары мен тенденциялары.
Барлығы

-

Сағат саны
Тәжірибелік
4

МӨЖ
5
10

2

4

12

-

2

-

2
12

-

2

-

2

4
4

12
12

4

1

12

4

1

10

4

1
2

10

30

15

90

Теориялық курстың мазмұны
Дәріс 1. Бүгінгі психология тарихының пәні мен логикасы. Бүгінгі
психология тарихының пәні мен логикасы. Бүгінгі психологияның өзекті
мәселелермен психология тарихының байланысы. Пәннің даму логикасын
бейнелеу ретіндегі теориялық түсініктер. Психология тарихы психологиялық
ойларды ұйымдастырудың логикасы ретінде.
Дәріс 2. Бүгінгі психологиядағы түсініктерді құрудың әртүрлі
қисыны. Бүгінгі психологиядағы түсініктерді құрудың әртүрлі қисыны.
Психология тарихының дамуындағы қарама-қайшы бейнелеу ретіндегі
бүгінгі психологиялық мектептердің әртүрлілігі. Адамзат мәдениеті жалпы

үрдісіндегі психологияның қызметтік қисыны. Психология және ғылым.
Психология және дін. Психология және мифология.
Дәріс 3. Психологиялық ойлардың пайда болу себептерін
психологиялық талдау. Психологиялық ойлардың пайда болу себептерін
психологиялық талдау. Психологиялық ойлардың қалыптасу себептері.
Психикалық бейнелердің пайда болу психологиясы. Адам іс-әрекетін
ұйымдастыру жүйесіндегі психика бейнесі. Мифологиялық ойлардың геобиосфералық және әлеуметтік тарихи табиғаты. Этно-тектік аңыздардың
тұрақтылығының бұзылуы жағдайындағы өзіндік рефлексия элементі
ретіндегі психика бейнесі.
Дәріс 4. Жан туралы түсініктің қалыптасу себептері. Жан туралы
түсініктің қалыптасу себептері. Жан көрінбейтін форматүзуші инстанция
ретінде. Психологиялық түсініктердің қалыптасуы биосфералық дағдарыс
пен халықтар миграциясы жағдайындағы өмірді ұйымдастырудың этно-тектік
схемасының тартысудың салдары ретінде.
Дәріс 5. ХХ ғасырда психологиядағы Л.С.Выготскийдің идеяларының
дамуы. ХХ ғасырда психологиядағы Л.С.Выготскийдің идеяларының дамуы.
Құралындағы рухтың заттану мәселесі. Эксперименттік зерттеудегі
философиялық мәселе мен фенеомені. Л.С.Выготскийдің психологиядағы
шығармашылық
кезеңдері.
«Харьковтық
топ»
психологтарының
(А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, П.И.Зинченко, А.В.Запорожец және т.б.)
еңбектеріндегі Л.С.Выготский идеяларының дамуы. 60 – 70 жылдардағы
ресей психологтар еңбектеріндегі Л.С.Выготскийдің тұжырымдамасының
дамуы. ХХІ ғасырдағы мәселелердегі Л.С.Выготскийдің ойы.
Дәріс 6. Психология тарихындағы эмоциялар мен іс-әрекет
мотивациясының мәселелері. Психология тарихындағы эмоциялар мен ісәрекет мотивациясының мәселелері. Психологиялық тұжырымдамалардың
құрылуына бағытталған іс-әрекет формаларының мотивациясы. Іс-әрекет
тұрақтылығының бұзылуы спихика рефлексиясының негіздемесі ретінде.
Аңыздардың тұрақтылық жағдайындағы мотивтер мәселесінің болмауы.
Этностық дестабилизация жағдайындағы мотивация логикасының өзгеруі.
Аристотельдің ситуацияға эмоциялардың сәйкестігі туралы. Ежелгі
психологиялық тұжырымдарының когнитивтік бағдары.
Дәріс 7. Этностық дестабилизация жағдайындағы мотивация
логикасының өзгеруі. . Этностық
дестабилизация жағдайындағы
мотивация логикасының өзгеруі. Аристотельдің ситуацияға эмоциялардың
сәйкестігі туралы. Ежелгі психологиялық тұжырымдарының когнитивтік
бағдары.
Дәріс 8. Христиан дініндегі мотивтер мәселелері. Христиан дініндегі
мотивтер мәселелері. Христиандықтың психотерапиялық технологиялары.
ХІХ – ХХ ғасырлардағы эволюциялық идеялардың көрінісіндегі эмоциялар
мен мотивтердің мәселелері. Дін мен мағынаның дағдарысындағы мотивтер
мәселелері. Дінге ұмтылу мотиві және құдайға ұқсау мотиві. Н.Бердяевтің
рухани адам туралы ойы.

Практикалық сабақтардың тізімі
1 тақырып. Бүгінгі психология тарихының пәні мен логикасы.
1. Психология тарихы психологиялық ойларды ұйымдастырудың
логикасы ретінде.
2. Психология және ғылым.
3. Психология және дін.
4. Психология және мифология.
2 тақырып. 70-80 жылдардағы Еуропа мен АҚШ-тың психологиялық
мектептерінің дамуы.
1. Классикалық және әлеуметтік бихевиоризм
2. Гештальпсихология және оның негізгі идеялары.
3. Фрейдизм. Психоанализ.
4. Психологияның дамуындағы гуманистік бағыт.
5. Когнитивтік психология жаңа бағыт ретінде.
3 тақырып. Психологиялық елестетудің пайда болу себептерін
психологиялық талдау.
1. Психикалық бейнелердің пайда болу психологиясы.
2. Адам іс-әрекетін ұйымдастыру жүйесіндегі психиканың бейнесі.
3. Жан туралы түсініктің қалыптасу себептері.
4. Жан көрінбейтін форматүзуші инстанция ретінде.
4 тақырып. Психологиялық ойдың негізгі кезеңдері.
1. Мифологиялық ойлардың гео-биосфералық және әлеуметтік тарихи
табиғаты.
2. Психологияның 16-18 ғасырлардағы дамуы. Ассоциативтік және
эмпирикалық психология.
3. Психологияны жеке ғылым ретінде бөліп шығару.
5 тақырып. И.М. Сеченов пен Т.Т. Тажибаев еңбектеріндегі
психологияның әдіснамалық негіздері.
1. И.М.Сеченов – Ресейдегі ғылыми психологияның негізін қалаушы.
1. Қазақстанда психологиялық ойдың дамуындағы Т.Т.Тажибаевтың ролі.
2. Қазақстан Республикасында психологиялық ғылымның дамуының
қазіргі заманғы тенденциясы.
6 тақырып. Психология тарихындағы ойлардың проблемалары.
1. Ежелгі грек философиясындағы ойлар проблемалары.
2. Ойлау мәселені шешу ретінде. Вюрцбур мектебі.
3. Ойлау мінез-құлық ретінде. Бихевиоризм
4. Ойлау гештальттардың өзіндік ұйымдастырушылық ретінде.
5. Когнитивтік психологиядағы ойлау.

7 тақырып. Психология тарихындағы эмоциялар мен іс-әрекет
мотивациясының мәселелері.
1. Ежелгі психологиялық концепциялардағы когнитивтік бағдар.
2. Христиандықтың психотерапиялық технологиялары.
3. ХІХ – ХХ ғасырлардағы эволюциялық идеялардың көрінісіндегі
эмоциялар мен мотивтердің мәселелері.
8 тақырып. Қазіргі заманғы психологияның дамуының негізгі
бағыттары мен тенденциялары.
1. С.Л. Рубинштейннің концепциясы.
2. А.Н. Леонтьевтің концепциясы. «Іс-әрекет. Сана-сезім. Жеке тұлға.»
3. А.А.Смирновтың психологиялық идеиялары.
4. ХХІ ғасырдағы психологияның даму тенденциясы.
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Дербес
зерттелген
материалға
есепті
дайындау
Өткен материалға нәтиже
беру және оқылғанға
қосымша
Өткен материалға нәтиже
беру
Барлығы

Есеп беру формасы
конспект
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Орындау конспекті
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схемаларды Сабаққа қатысу
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Магистранттың өздік жұмысының мазмұны
1. Тақырып Бүгінгі психология тарихының пәні мен логикасы.
Психология және ғылым. Психология және дін. Психология және мифология.

Әдебиеттер: [1,3,5,15]
2.Тақырып 70-80 жылдардағы Еуропа мен АҚШ-тың психологиялық
мектептерінің дамуы.
Неофрейдизм. Необихевиоризм. К.Юнгтың аналитикалық теориясы. А.
Адлердің жеке даралық психологиясы..
Әдебиеттер:[4,5,8,16]
3. Тақырып
Психологиялық елестетудің пайда болу себептерін
психологиялық талдау.
Психологиялық түсініктердің қалыптасуы биосфералық дағдарыс пен
халықтар миграциясы жағдайындағы өмірді ұйымдастырудың этно-тектік
схемасының тартысудың салдары ретінде.
Әдебиеттер:[1,2,5,12,13]
4. Тақырып Психологиялық ойдың негізгі кезеңдері.
Психология пәнінің қалыптасуындағы ғылыми-түсініктеме принциптерінің
ролі. Психологияны жеке ғылым ретінде бөліп шығару.
Әдебиеттер:[3,4,8,12,17]
5. Тақырып И.М. Сеченов пен Т.Т. Тажибаев еңбектеріндегі психологияның
әдіснамалық негіздері.
Қазақстан Республикасында психологиялық ғылымның дамуының қазіргі
заманғы тенденциясы.
Әдебиеттер:[1,2,5,16]
6. Тақырып ХХ ғасырда психологиядағы Л.С.Выготскийдің идеяларының
дамуы.
ХХ ғасырда психологиядағы Л.С.Выготскийдің идеяларының дамуы.
Л.С.Выготскийдің психологиядағы шығармашылық кезеңдері. Развитие идей
Л.С. Выготского в психологии 20 века.
Әдебиеттер:[2,4,7,17]
7. Тақырып Психология тарихындағы ойлардың проблемалары.
П.Я.Гальперин мектебіндегі түсініктердің қалыптасуы. Э.В. Ильенков пен
В.В. Давыдовтың эмпирикалық және теориялық түсініктерінің логикасы.
Әдебиеттер:[2,4,5,7,14]
8. Тақырып Психология тарихындағы эмоциялар мен іс-әрекет
мотивациясының мәселелері. Христиандықтың психотерапиялық
технологиялары. ХІХ – ХХ ғасырлардағы эволюциялық идеялардың
көрінісіндегі эмоциялар мен мотивтердің мәселелері. . Дін мен мағынаның
дағдарысындағы мотивтер мәселелері.

9. Тақырып Қазіргі заманғы психологияның дамуының негізгі бағыттары
мен тенденциялары.
Б.М. Теплов, В.Д.Небылицин, А.В.Запорожец және т.б. ғалымдардың
психология ғылымының дамуындағы ролі. ХХІ ғасырдағы психологияның
даму тенденциясы.
Әдебиеттер:[4,5,12,16]
Қолданылған әдебиеттер
Негізгі әдебиеттер:
1. Ждан А.Н. История психологии. От античности до наших дней. – М.,
1990.
2. История зарубежной психологии. Тексты. – М., 1982.
3. Аристотель. О душе. // Сочинения. В 4-х тт. Т.1. –М., 1976
4. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. //Собр. Соч. В
6-ти тт. Т.3. –М., 1983.
5. Выготский Л.С. Проблема возраста. // Собр.соч. В 6-ти тт. Т.4. –М.,
1984.
Қосымша әдебиеттер:
6. Гальперин П.Я. Введение в психологию. М., 1999.
7. Гоббс Т. О человеке. //Избранные произведения. В 2-х тт. Т.2. –М., 1964.
–С.50-126.
8. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1996.
9. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. – М., 1996.
10.Декарт Р. Человек- машина. – М., 1938.
11.Ждан А.Н. История психологии. От античности до наших дней. – М.,
1990.
12.История зарубежной психологии. Тексты. – М., 1982.
13.Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1981. –С.7-14, 161193.
14.Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. – М., 1977.
15.Локк Дж. Опыт о человеческом разуме. // Избранные философские
произведения. В 2-х тт. Т.1. –М., 1960. – С.71-223,514-574, 647-694.
16.Материалисты Древней Греции. – М., 1955.
17.Ж. Избранные психологические труды. – М., 1969.-С.9-228.
18.Платон Сочинения в 3-мах. Т.2. – М., 1970-71.
19.Ярошевский М.Г. Психология в ХХ-м веке. – М., 1978.
20.Рубенштейн С.Л. Бытие и сознание. – М., 1957.
21.Спиноза Б. Этика. – М.-Л., 1936.
22.Фрейд З. «Я» и «Оно»
23.Хрестоматия по истории психологии. /Под ред. Гальперина П.Я., Ждан
А.Н. – М., 1980
24.Ярошевский М.Г. История психологии. – М., 1997.

Пәннің атауы: Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы мен даму бағыттары
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