
 

 

 

 
 «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; 

3-курс талабалары үшін Жалпы психология пәнінен аралық бақалау сурақтары 

 

 

1.Адам - ғылымдық зерттеу объекті болуының мәні неде? 

2.Адам психологиясын зерттеудің ерекшелігі қан-дай? 

3.Алгашқы турмыстын психология танымдарын жинақтау қалай жүрді? 

4.Психология ғылымының қалыптасуындагы алгашғы кезеңге сипаттама беріңіз? 

5.Р. Декарттың психологияга енгізген жаңалығы және ол сол кезеңдегі гылымның 

дамуына қандай әсер етті? 

6.Психология дамуында "Бихевиоризм" багытының мәнін ашып беріңіз? 

7.Диалектикалық материализм психология гылымы-на қандай өзгерістер енгізді? 

8.Психиканың рефлекторлық сипаты жэне онымен байланысты қубылыстарди ашып 

беріңіз? 

9.Психология ғылъмының міндеттерін айқындаушы факторларды атаңыз?  

10. Психологияның философия, жаратылыстану, әлеу-меттік гылымдармен байланыс 

себептерінің сипаты қандай?  

11. Психология салалары және оларды топтастыру принциптері қандай? 

12.Психиканың пайда болуына байланысты теориялық көзқарастар қандай? 

13.Тіршілік иелеріндегі психикалық бейнелеудің кезеңдері мен деңгейлері қай сипатпга 

болды? 

Психика дамуында жүйке жүйесінің рөлі және оның дамуы мен жетілуі қалай өтті? 

14.Инстинкттік әрекет формаларының сипаты, пайда болуы. мен мүмкіндіктері қай 

дәрежеде? 

15.Жануардың жеке ауыспалы, дағдылы эрекет-қылығының пайда болу себептері қандай? 

16.Интеллекттік әрекеттердің ерекшеліктері неде? 

17.Жануарлар мен адам психикасының айырмашылық- тары неде? 

18.Адам санасының қамдың-тарихи сипаты қандай? 

19 Адам санасыныц дамуындагы еңбек пен тілдің маңызы кандай болды? 

20.Сана мен астар сананың айырмашылықтары неде? 

21.Қарапайым тпіршілік иелерінің жүйке қәрылымы ңандай? 

22.Бас миы әртүрлі беліктерінің атцаратын қызметтері калай айырылады? 

23.Психикалық қызметтердің бас миында мекенді болуы жөніндегі проблеманың мәні 

неде? 

24.Ми бөліктері қызметтерінің түтастык сипатын қалап түсіндіресіз? 

25.Бас миы тетіктерінің кызмет принциптері қандай? 

26.Адам бас миындагы қуаттау блогінің атқаратын қызметі не? 

27.Аппаратты қабылдау, өңдеу жэне сацтау ми қызметі қалай орындалады? 

28.Іс-эрекет багдарламасын тузу, реттеу жане бақылау ми бөлігінің сипаты қандай? 



29.Ми қызметімен байланысты физиологиялық процестер қалай жүреді? 

30.XIX - XX гасырлар тогысындагы психология дагдарысының себептері неде? 

31.Бихевиористер психологиясының мән-магынасы қандай факторлармен байланысты 

болды? 

32.Адамның интеллект ғылымын зерттеген генетикалық психологияның кемшіліктері 

қандай? 

33.Қогам тен сана арасындагы қатынасты фрейдизм қалай түсіндіреді? 

34.Когнитивтік психологияның мәні не? 

35.Гуманистік психология адатның өз мүмкіндіктерін қалай дәріптейді? 

36.Ғылыми психология принципі - детерминизм психиканың дамуы мен қалыптасуын 

қандай фактор-ларга байланыстырды? 

37.Іс-әрекет теориясын тцсіиуде сана мен іс-әрекет бірлігі принципінің рөлі қандай 

болды? 

38.Даму принципінің түсінігі қандай? 
 

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; 

3-курс талабалары үшін Жалпы психология пәнінен  жумақтаушы бақалау сурақтары 

 

1.Когнитивтік психологияның мәні не? 

2.Гуманистік психология адатның өз мүмкіндіктерін қалай дәріптейді? 

3.Ғылыми психология принципі - детерминизм психиканың дамуы мен қалыптасуын 

қандай фактор-ларга байланыстырды? 

4.Іс-әрекет теориясын тцсіиуде сана мен іс-әрекет бірлігі принципінің рөлі қандай болды? 

5.Даму принципінің түсінігі қандай? 

6.Психология дамуында "Бихевиоризм" багытының мәнін ашып беріңіз? 

7.Диалектикалық материализм психология гылымы-на қандай өзгерістер енгізді? 

8.Психиканың рефлекторлық сипаты жэне онымен байланысты қубылыстарди ашып 

беріңіз? 

9.Психология ғылъмының міндеттерін айқындаушы факторларды атаңыз?  

10. Психологияның философия, жаратылыстану, әлеу-меттік гылымдармен байланыс 

себептерінің сипаты қандай?  

11. Психология салалары және оларды топтастыру принциптері қандай? 

12.Психиканың пайда болуына байланысты теориялық көзқарастар қандай? 

13.Тіршілік иелеріндегі психикалық бейнелеудің кезеңдері мен деңгейлері қай сипатпга 

болды? 

Психика дамуында жүйке жүйесінің рөлі және оның дамуы мен жетілуі қалай өтті? 

14.Инстинкттік әрекет формаларының сипаты, пайда болуы. мен мүмкіндіктері қай 

дәрежеде? 

15.Жануардың жеке ауыспалы, дағдылы эрекет-қылығының пайда болу себептері қандай? 

16.Интеллекттік әрекеттердің ерекшеліктері неде? 

17.Жануарлар мен адам психикасының айырмашылық- тары неде? 

18.Адам санасының қамдың-тарихи сипаты қандай? 

19 Адам санасыныц дамуындагы еңбек пен тілдің маңызы кандай болды? 

20.Сана мен астар сананың айырмашылықтары неде? 

21.Қарапайым тпіршілік иелерінің жүйке қәрылымы ңандай? 

22.Бас миы әртүрлі беліктерінің атцаратын қызметтері калай айырылады? 

23.Психикалық қызметтердің бас миында мекенді болуы жөніндегі проблеманың мәні 

неде? 

24.Ми бөліктері қызметтерінің түтастык сипатын қалап түсіндіресіз? 



25.Бас миы тетіктерінің кызмет принциптері қандай? 

26.Адам бас миындагы қуаттау блогінің атқаратын қызметі не? 

27.Аппаратты қабылдау, өңдеу жэне сацтау ми қызметі қалай орындалады? 

28.Іс-эрекет багдарламасын тузу, реттеу жане бақылау ми бөлігінің сипаты қандай? 

29.Ми қызметімен байланысты физиологиялық процестер қалай жүреді? 

30.XIX - XX гасырлар тогысындагы психология дагдарысының себептері неде? 

31.Бихевиористер психологиясының мән-магынасы қандай факторлармен байланысты 

болды? 

32.Адамның интеллект ғылымын зерттеген генетикалық психологияның кемшіліктері 

қандай? 

33.Қогам тен сана арасындагы қатынасты фрейдизм қалай түсіндіреді? 

34.Когнитивтік психологияның мәні не? 

35.Гуманистік психология адатның өз мүмкіндіктерін қалай дәріптейді? 

36.Ғылыми психология принципі - детерминизм психиканың дамуы мен қалыптасуын 

қандай фактор-ларга байланыстырды? 

37.Іс-әрекет теориясын тцсіиуде сана мен іс-әрекет бірлігі принципінің рөлі қандай 

болды? 

38.Даму принципінің түсінігі қандай? 

39Адам - ғылымдық зерттеу объекті болуының мәні неде? 

40.Адам психологиясын зерттеудің ерекшелігі қан-дай? 

41.Алгашқы турмыстын психология танымдарын жинақтау қалай жүрді? 

42.Психология ғылымының қалыптасуындагы алгашғы кезеңге сипаттама беріңіз? 

43.Р. Декарттың психологияга енгізген жаңалығы және ол сол кезеңдегі гылымның 

дамуына қандай әсер етті? 

 

 

 

  Пән оқытушысы:                                                                Г.Байниязова 

 


