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Оқуға түсу емтиханының төртінші
пәні – биология.
Студенттердің
университеттегі
әскери кафедрада оқуына мүмкіндіктері
бар.
.

Жалпы және қолданбалы психология
кафедрасы сырттай оқу бөлімінің
студенттеріне екінші жоғары білім алуға (2
жылдық оқу, 3 жылдық оқу) мүмкіндік береді.
Оқыту түрі: күндізгі және сырттай.
- қазақ, орыс бөлімдері.
Оқыту мерзімі:
4 жыл (күндізгі оқыту түрі)
3 жыл (арнайы орта білім негізінде
күндізгі, сырттай оқыту түрлері)
2 жыл (жоғары білім негізінде сырттай
оқыту түрлері)

Біздің мекен-жайымыз:
Алматы қаласы, Төле би көшесі 31, тел:
8(727) 291-33-53, 291-64-32

87783537583 Жанкушков Бауыржан
87078188173 Перизат Болатовна
87017366164 Саулет Аманжоловна

ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ
ПСИХОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ
Жалпы және қолданбалы
психология кафедрасы
Кафедра общей и
прикладной психологии

Кафедра
«5В050300–Психология»
«Медиация», «Бизнес-психология» қосымша
мамандандыруымен
жоғары
кәсіби
психолог- бакалаврларын және «6М050300Психология»
мамандығы
бойынша
әлеуметтік білімдер
магистрларын
дайындайды.
Оқу мерзімі: бакалавр- 4 жыл (сырттай 3
жыл, 2 жыл), магистратура -2 жыл.
Кафедрада білікті жетекші мамандар
жұмыс
жасайды,
оның
ішінде:
4
ғылымдарының докторы, 11 ғылымының
кандидаты, және тәжірибелі магистр
Психология мамандығы бойынша оқу:
студенттер
мен
магистранттар
кәсіби
тәжірибелерден
өту мүмкіндіктерімен
қамтамасыз етіледі:
• білім орындарының барлық түрлерінде;
• спорттық және шығармашылық
ұйымдарда;
• денсаулық ұйымдарында;
• әлеуметтік қызметтерде, психологиялық
даму ортылақтарында және қызметпен
қамтамасыз ету орталықтарында;
• қоғамдық пікірлерді және саяси
технологияларды оқыту орталықтарында ;
• кәсіпорындар мен бизнес орталықтарында;
• құқық қорғау органдары мен
пенитенциярлық орындарда.

Мамандық бойынша оқыту келесі
дағдыларды қалыптастырады:
• психодиагностикалық зерттеулерді
жүргізуге;
• түзету-дамыту мен тұлғалық өсу
бағдарламаларын моделдеу және
талдау;
• психологиялық тренингтер,
психологиялық кеңес беру және
психопрофилактикалық жұмыстардын
жүргізу;
«Бизнес психология»
қосымша
мамандандыруы
экономика
және

бизнесте адами ресурстарды басқару ісәрекетінде
кәсіби
дайындықты
қалыптастыруға бағытталған.
«Медиация» қосымша мамандандыруы
кикілжіңді және әртүрлі талас-тартыстарды
альтернативті түрде ретке келтіруде қазіргі
технологияларды
оқып-меңгеруге
бағытталған.

ПСИХОЛОГ – Қазіргі және Болашақтың
заманауи мамандығы.

Кафедра
осуществляет
подготовку
высококвалифицированных
психологовбакалавров по специальности «5В050300–
Психология» со специализацией «Медиация»,
«Бизнес-психология» и магистров социальных
наук. Обучение осуществляется на основе очной
и заочной формы.
Срок обучения бакалавриата: 4 года,
заочной формы (3года, 2 года).
Срок обучения в магистратуре: 2 года.
В профессорско-преподавательский состав
кафедры входят: 4 доктора наук, 11 кандидатов
наук и магистры психологии.
Студенты и магистранты обеспечиваются
возможностью прохождения практики на
обьектах профессиональной деятельности:
• организациях образования всех типов и
видов;
• спортивных и творческих организациях;
• организациях здравоохранения;
• центрах развития, социальных службах,
центрах занятости;

• центрах изучения общественного мнения и
политических технологий;
• производственных
предприятиях
и
организациях бизнеса;
• правоохранительных
органах
и
пенитенциарных заведениях.
Обучение по специальности включает
формирование навыков:
• проведения
психодиагностических
обследований;
• моделирования
и
разработки
коррекционно-развивающих программ и
программ личностного роста;
• проведения психологических тренингов,
психологического консультирования и
психопрофилактической деятельности;
Дополнительная
специализация
«Бизнес-психология»
направлена
на
формирование профессиональной готовности
к деятельности по управлению человеческими
ресурсами в бизнесе и экономике.
Дополнительная
специализация
«Медиация» направлена
на овладение
обучающимися современными технологиями
альтернативного урегулирования различного
рода споров и конфликтов.

