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Başlangyç tälim fakulteti Başlangyç tälim pedagogikasy we psihologiýasy kafedrasy 

5111700- Başlangyç tälim  wе sport тerbiýeshilik  ishi 1 kurs oralıq nazeretı 

 

1. Umumy  psihalogiýa  sapagynyň predmeti 

2. Häzirki zaman psihalogiýasynyň rowaçlanyş metodlary 

3. Psihalogiýanyň tebigy-ylmy esaslary 

4. Häzirki zaman psihalogiýasynyň ugurlary 

5. Işjeňligiň  umumy  psihalogik tarypy 

6. Gönükme, tejribe we adatlaryň şekillenmegi 

7. Matiwatsiany öwrenmäne degişli esasy ugurlar 

8. Ynsan psihik rowaçlanmagynda gatnaşygyň  ähmiýeti 

9. Çagalarda nutkuň  şekillenmegi 

10. Şahsy öwrenmegiň  zamanabap nazarýalary 

11. Şahs  hakynda düşünje 

12. Ünsüň psihalogik  nazarýalary 

13. Ünsüň esasy häsiiýetleri we olaryň eksperimental yzlanmagy 

14. Okuwçylar ünsini meýilnamaly  şekilde  şekillendirmek 

15. Duýgular hakynda  umumy  düşünje 

16. Duýgular  tarypy 

17. Idrak tebiýgaty 

18. Idrakyň  tarypy  we  görnüşleri 

19. Ýady  öwrenmek  prossesinde rowaçlandyrmagyň  wezipeleri we  onuň  şert  şeraýytlary. 

20. Ýadyň  indiwidual  psihologik  parhlary   

21. Çaganyň  oýun  we  ulularyň  ijady  işjeňliginde  fantaziýanyň  ähmiýeti 

22. Düzümli  okuw  prossesinde  çaga  dünýägaraýşynyň  rowaçlanmagy 

23. Emotsiýa  hakynda  psihalogik  nazariýalar 

24. Şahsyň  iradawiý häsiýetleri we olaryň düzülişi 

25. Şahsyň induwidual häsiýetleri 

26. Şahsy  öwrenmegiň  zamanabap  nazarýalary 

27. Temperamentiň  psihalogik tarypy 

28. Harakter düzülişi we  häsiýetleri 

29. Ukyplaryň  rowaçlanmagy 

30. Ünsüň psihalogik  nazarýalary 

31. Ünsüň esasy häsiiýetleri we olaryň eksperimental yzlanmagy 

32. Okuwçylar ünsini meýilnamaly  şekilde  şekillendirmek 

33. Duýgular hakynda  umumy  düşünje 

34. Duýgular  tarypy 

35. Idrak tebiýgaty 

36. Çagalarda nutkuň  şekillenmegi 
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1. Umumy  psihalogiýa  sapagynyň predmeti 

2. Häzirki zaman psihalogiýasynyň rowaçlanyş metodlary 

3. Psihalogiýanyň tebigy-ylmy esaslary 

4. Häzirki zaman psihalogiýasynyň ugurlary 



5. Işjeňligiň  umumy  psihalogik tarypy 

6. Gönükme, tejribe we adatlaryň şekillenmegi 

7. Matiwatsiany öwrenmäne degişli esasy ugurlar 

8. Ynsan psihik rowaçlanmagynda gatnaşygyň  ähmiýeti 

9. Çagalarda nutkuň  şekillenmegi 

10. Şahsy öwrenmegiň  zamanabap nazarýalary 

11. Şahs  hakynda düşünje 

12. Ünsüň psihalogik  nazarýalary 

13. Ünsüň esasy häsiiýetleri we olaryň eksperimental yzlanmagy 

14. Okuwçylar ünsini meýilnamaly  şekilde  şekillendirmek 

15. Duýgular hakynda  umumy  düşünje 

16. Duýgular  tarypy 

17. Idrak tebiýgaty 

18. Idrakyň  tarypy  we  görnüşleri 

19. Ýady  öwrenmek  prossesinde rowaçlandyrmagyň  wezipeleri we  onuň  şert  şeraýytlary. 

20. Ýadyň  indiwidual  psihologik  parhlary   

21. Çaganyň  oýun  we  ulularyň  ijady  işjeňliginde  fantaziýanyň  ähmiýeti 

22. Düzümli  okuw  prossesinde  çaga  dünýägaraýşynyň  rowaçlanmagy 

23. Emotsiýa  hakynda  psihalogik  nazariýalar 

24. Şahsyň  iradawiý häsiýetleri we olaryň düzülişi 

25. Şahsyň induwidual häsiýetleri 

26. Şahsy  öwrenmegiň  zamanabap  nazarýalary 

27. Temperamentiň  psihalogik tarypy 

28. Harakter düzülişi we  häsiýetleri 

29. Ukyplaryň  rowaçlanmagy 

30. Şahsy öwrenmegiň  zamanabap nazarýalary 

31. Şahs  hakynda düşünje 

32. Ünsüň psihalogik  nazarýalary 

33. Ünsüň esasy häsiiýetleri we olaryň eksperimental yzlanmagy 

34. Okuwçylar ünsini meýilnamaly  şekilde  şekillendirmek 

35. Duýgular hakynda  umumy  düşünje 

36. Duýgular  tarypy 

37. Idrak tebiýgaty 

38. Idrakyň  tarypy  we  görnüşleri 

39. Ýady  öwrenmek  prossesinde rowaçlandyrmagyň  wezipeleri we  onuň  şert  şeraýytlary. 

40. Ýadyň  indiwidual  psihologik  parhlary   

41. Çaganyň  oýun  we  ulularyň  ijady  işjeňliginde  fantaziýanyň  ähmiýeti 

42. Düzümli  okuw  prossesinde  çaga  dünýägaraýşynyň  rowaçlanmagy 
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