
 «БЕКIТЕМIН» 

Бастауыш тәлім педагогикасы 

және психологиясы кафедрасы  

бастығы_____________Т.Утебаев 

«_____»________________ 

 

Бастауыш тәлім факультеті  Бастауыш тәлім педагогикасы және психологиясы кафедрасы  

5111700- Бастауыш тәлім спорт және тәрбиелік  іс;   

5110100–Maтематика оқыту методикасы;  

5110300 – Химия оқыту методикасы; 

5110400–Биология оқыту методикасы; 

1-курс талабалары үшін Жалпы психология пәнінен жумақтаушы  бақалау сурақтары 

 

1. Жалпы психология теориясы және практикасы пәнiнiң предметi. 

2. Қазiргi заман психологиясының зерттеу методтары. 

3. Психологияның табиғи-ғылыми негiздерi. 

4. Қазiргi заман психологиясының тармақтары. 

5 Белсендiлiктiң жалпы психологиялық түсiнiгi. 

6. Көндiкпе, тәжiрибе және әдеттепдiң калыптасуы. 

7. Адам психикалық өркендеуде қарым-қатынастың маңызы. 

8. Балаларда сойлеудiң қалыптасуы. 

9. Тұлғаны үйренуде заманагөй теориялары 

10. Қарым-қатынастын вербал емес құралдары. 

11. Зейiннiң психологиялық теориялары 

12. Зейiннiң негiзгi ерекшелiктерi және олардың эксперименталь зерттеу. 

13. Оқшылар зейiндi жоспарлы түрде қалыптастыру. 

14. Түйсiк туралы түсiнiк. 

15. Түйсiк көрiнiсi 

16. Қабылдау табиғаты  

17. Қабылдаудың көрiнiси және түрлерi. 

18. Есте сақтаудың индивидуал психологиялық парықтары. 

19. Балалардың ойын және үлкендердiң шығарашылық қызметiнде фантазияның маңызы. 

20. Системалы оқыту процесiнде бала ойлаудың дамуы. 

21. Эмоция туралы психологиялық теориялар 

22. Тұлғаның ерiктiк ерекшелiктерi және олардың дүзiлiсi. 

23. Тұлғаның индивидуал ерекшелiктерi. 

24. Темпераменттiң психологиялық түсiнiгi.  

25. Қарым-катнас 

26. Сезiм туралы түсiнiк  

27. Ерiк туралы түсiнiк 

28. Тұлға туралы түсiнiк 

29. Темперамент туралы түсiнiк  

30. Характер туралы түсiнiк 



31. Уқыптылық туралы түсiнiк 

32. Тұлға қызметiнiң түсiнiктерiнiң мазмұны 

33. Эмоционал жагдайлар түрлери 

34. Стресс баскышлары. 

35. Ерiктiк әрекеттер және оны баскару. 

36. Характер дүзiлiсi және ерекшелiктерi 

37. Қабiлет және таланттардың табиғи шарттары 

38. Қабiлет туралы теориялар 

39. Қарым-қатнастың вербал құралдары 

40. Қарым-қатнас адамдар арасындағы өз-ара тәсiр етуi 

 

Бастауыш тәлім факультеті  Бастауыш тәлім педагогикасы және психологиясы кафедрасы  

5111700- Бастауыш тәлім спорт және тәрбиелік  іс,   

5110100–Maтематика оқыту методикасы;  

5110300 – Химия оқыту методикасы; 

5110400–Биология оқыту методикасы; 

1-курс талабалары үшін Жалпы психология пәнінен аралық  бақалау сурақтары 

1. Характер дүзiлiсi және ерекшелiктерi 

2. Қабiлет және таланттардың табиғи шарттары 

3. Қабiлет туралы теориялар 

4. Қарым-қатнастың вербал құралдары 

5. Қарым-қатнас адамдар арасындағы өз-ара тәсiр етуi 

6. Көндiкпе, тәжiрибе және әдеттепдiң калыптасуы. 

7. Адам психикалық өркендеуде қарым-қатынастың маңызы. 

8. Балаларда сойлеудiң қалыптасуы. 

9. Тұлғаны үйренуде заманагөй теориялары 

10. Қарым-қатынастын вербал емес құралдары. 

11. Зейiннiң психологиялық теориялары 

12. Зейiннiң негiзгi ерекшелiктерi және олардың эксперименталь зерттеу. 

13. Оқшылар зейiндi жоспарлы түрде қалыптастыру. 

14. Түйсiк туралы түсiнiк. 

15. Түйсiк көрiнiсi 

16. Қабылдау табиғаты  

17. Қабылдаудың көрiнiси және түрлерi. 

18. Есте сақтаудың индивидуал психологиялық парықтары. 

19. Балалардың ойын және үлкендердiң шығарашылық қызметiнде фантазияның маңызы. 

20. Системалы оқыту процесiнде бала ойлаудың дамуы. 

21. Эмоция туралы психологиялық теориялар 

22. Тұлғаның ерiктiк ерекшелiктерi және олардың дүзiлiсi. 

23. Тұлғаның индивидуал ерекшелiктерi. 

24. Темпераменттiң психологиялық түсiнiгi.  



25. Қарым-катнас 

26. Сезiм туралы түсiнiк  

27. Ерiк туралы түсiнiк 

28. Тұлға туралы түсiнiк 

29. Темперамент туралы түсiнiк  

30. Характер туралы түсiнiк 

31. Уқыптылық туралы түсiнiк 

32. Тұлға қызметiнiң түсiнiктерiнiң мазмұны 

33. Эмоционал жагдайлар түрлери 

34. Стресс баскышлары. 

35. Ерiктiк әрекеттер және оны баскару. 

36.Жалпы психология теориясы және практикасы пәнiнiң предметi. 

37. Қазiргi заман психологиясының зерттеу методтары. 

38. Психологияның табиғи-ғылыми негiздерi. 

39. Қазiргi заман психологиясының тармақтары. 

40 Белсендiлiктiң жалпы психологиялық түсiнiгi. 

 

 

 

Пән оқытушысы:                                                                Г.Байниязова 


