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Жеткіншектердің 

зейін қасиеттерін 

дамыту арқылы 

өзін-өзі 

тәрбиелеуді жүзеге 

асырудың 

психологиялық 

ерекшеліктері 

Психологически

е особенности 

осуществления 

самовоспитания 

подростков 

через развитие 

свойств 

внимания 

Psychological 

features of the 

self-education 

of the  teenagers 

through the 

development of 

properties of 

attention 

Аманова И.Қ., 

психол.ғ.к., 

доцент 

Дауткалиева 

П.Б. 

магистр, аға 

оқыт. 

Ахтаева Н.С., 

психол.ғ.д., әл-

Фараби ат. ҚазҰУ 

жалпы және 

қолданбалы 

психология 

кафедрасының 

профессоры 

Ерлер мен әйелдер 

эмоцияларының 

психологиялық 

ерекшеліктерін 

зерттеу 

Исследование   

 психологических   

особенностей  

эмоций   

у мужчин и 

женщин 

 

Research  

psychological 

features 

emotions of the  

men and women 

 Психол.ғ.к., 

 аға оқытушы 

 Жигитбекова Б.Д. 

Ақшолақов Е.Ж. 

психол.ғ.к., 

ҚР.ҰҚК.Шекара 

академиясы 

Жоғары әскери 

мектеп 

педагогикасы және  

психологиясы 

кафедрасының 

профессоры 

Ерлер мен 

әйелдерде лидерлік 

қасиеттер 

көрінуінің 

психологиялық 

ерекшеліктері 

Психологически

е ообенности 

проявления 

лидерских 

качеств мужчин 

и женщин 

Psychological 

features of 

manifestation of 

leadership skills 

at the men and 

the women 

Жигитбекова 

Б.Д., 

психол.ғ.к., аға 

оқытушы 

Момбиева 

Г.А., магистр, 

аға оқыт. 

Бейсенова Ж.Ж. 

психол.ғ.к., 

ҚазМемҚызПУ 

теориялық және 

практикалық 

психология 

кафедрасының 

доценті 

Жас ерлі-

зайыптылардың 

неке-отбасылық 

қатынастарының 

этнопсихологиялы

қ ерекшеліктері 

Этнопсихологи

ческие 

особенности 

супружеских 

отношений 

молодоженов 

Ethnopsycholog

ical features of 

the matrimonial 

relations of 

newlyweds 

Аманова И.Қ., 

психол.ғ.к., 

доцент 

Сейтнұр Ж.,  

психол.ғ.к., әл-

Фараби ат. ҚазҰУ   

жалпы және 

қолданбалы 

психология 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Ауытқы мінез-

құлықтың 

темперамент 

типтерімен 

байланысы 

Связь 

девиантного 

поведения с 

типами 

темперамента 

Relation of 

deviant behavior 

with the  

temperament 

types 

Акажанова 

А.Т. 

психол.ғ.д., 

профессор 

Бегалиева Н. У., 

психол.ғ.к., 

ҚазМемҚызПУ-

дың теориялық 

және практикалық 

психология 

кафедрасының 

доценті 

Балалардың 

дәрігер алдындағы 

қорқынышы мен 

үрейін 

психологиялық 

зерттеу 

Психологическо

е исследование 

страхов и 

тревоги у детей 

перед врачом 

Psychological  

research  of fear 

and anxiety of 

the children 

before the 

doctor 

Тусубекова 

К.К., п.ғ.к., аға 

оқыт. 

Түкебаева 

С.А., 

магистр, аға 

оқыт. 

Бейсенова Ж.Ж. 

психол.ғ.к., 

ҚазМемҚызПУ-

дың теориялық 

және практикалық 

психология 

кафедрасының 

доценті 

Бастауыш мектеп 

жасындағы 

балалардың 

творчестволық 

қабілеттерін 

дамытудың 

психологиялық 

ерекшеліктері (7-8 

жас) 

Психологически

е особенности 

развития 

творческих 

способностей у 

детей младшего 

школьного 

возраста (7-8 

лет) 

Psychological 

features of 

development of 

creative abilities 

of children of 

primary school 

age (7-8 years) 

Аманова И.Қ., 

психол.ғ.к., 

доцент 

Дауткалиева 

П.Б. 

магистр, аға 

оқыт. 

Ахтаева Н.С., 

психол.ғ.д., әл-

Фараби ат. ҚазҰУ 

жалпы және 

қолданбалы 

психология 

кафедрасының 

профессоры 

Студенттердің 

өзін-өзі жүзеге 

Этнопсихологи

ческие 

Ethnopsycholog

ical features of 

Аманова И.Қ., 

психол.ғ.к., 

Сейтнұр Ж.,  

психол.ғ.к., әл-



асыруының 

этнопсихологиялы

қ ерекшеліктері  

особенности 

самореализации 

студентов 

students self-

realization 

доцент Фараби ат. ҚазҰУ 

жалпы және 

қолданбалы 

психология 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Қазіргі нарықтық-

экономикеалық 

жағдайдағы 

тұлғаның 

құндылықтық 

бағдарларының 

психологиялық 

ерекшеліктері 

Психологически

е особенности 

ценностных 

ориентаций 

личности в 

современных 

рыночно-

экономических 

условиях 

Psychological 

features of 

valuable 

orientations of 

the person in the 

current market 

and economic 

conditions 

Акажанова 

А.Т. 

психол.ғ.д., 

проф. 

Садреймова 

А.Ж.,  

магистр, аға 

оқыт. 

Жубаназарова 

Н.С., психол.ғ.к., 

әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ жалпы 

және қолданбалы 

психология 

кафедрасының 

доценті 

Ауыл жастарының 

қалаға 

бейімделуінің 

әлеуметтік-

психологиялық 

ерекшеліктері 

Социально-

психологически

е особенности 

адаптации 

сельской 

молодежи к 

городу 

Socio-

psychological 

features of rural 

youth to adapt 

to the city 

Акажанова 

А.Т. 

психол.ғ.д., 

проф. 

Садреймова 

А.Ж.,  

магистр, аға 

оқыт. 

Жубаназарова 

Н.С., психол.ғ.к., 

әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ жалпы 

және қолданбалы 

психология 

кафедрасының 

доценті 

Студенттердің 

акмеологиялық 

бағыттылығы 

қалыптасуының 

психологиялық 

ерекшеліктері 

Психологически

е особенности 

формирования 

акмеологическо

й 

направленности 

студентов 

Psychological 

features of 

formation 

acmeological 

orientation of  

the students 

Аманова И.Қ., 

психол.ғ.к., 

доцент 

Сейтнұр Ж.,  

психол.ғ.к., әл-

Фараби ат. ҚазҰУ 

жалпы және 

қолданбалы 

психология 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Мерзімінен бұрын 

босатылған 

тәрбиеленушілерге 

психологиялық 

көмек 

Психологическа

я помощь 

воспитанникам 

при условно-

досрочном 

освобождении 

Psychological 

assistance to 

pupils at parole 

Акажанова 

А.Т. 

психол.ғ.д., 

профессор 

Ауталипова У.Ш.,   

психол.ғ.к., 

ҚазМемҚызПУ-

дың теориялық 

және практикалық 

психология 

кафедрасының 

доценті 

Ұжымда жағымды 

имидж 

қалыптастырудың 

психологиялық 

мәселелері 

Психологически

е проблемы 

формирования 

позитивного 

имиджа в 

коллективе 

Psychological 

problems of 

formation of 

positive image 

in collective 

Жигитбекова 

Б.Д., 

психол.ғ.к. 

Момбиева 

Г.А., магистр, 

аға оқыт. 

Бейсенова Ж.Ж. 

психол.ғ.к., 

ҚазМемҚызПУ-

дың теориялық 

және практикалық 

психология 

кафедрасының 

доценті 

Жасөспірімдердің 

қарым-қатынасына 

психологиялық 

білімдердің әсері 

Влияние 

психологически

х знаний на 

обшение 

подростков 

Influence of 

psychological 

knowledge to 

communication 

of teenagers 

Тусубекова 

К.К., п.ғ.к., аға 

оқыт. 

Түкебаева 

С.А., 

магистр, аға 

оқыт. 

Бейсенова Ж.Ж. 

психол.ғ.к., 

ҚазМемҚызПУ-

дың теориялық 

және практикалық 

психология 

кафедрасының 

доценті 

Қазіргі жастардың 

виртуалды 

тәуелділігінің 

психологиялық 

мәселелері 

Психологически

е проблемы 

виртуальной 

зависимости 

современной 

молодежи 

Psychological 

problems of 

virtual 

dependence of 

the modern 

youth 

Жигитбекова 

Б.Д., 

психол.ғ.к. 

Момбиева 

Г.А., магистр, 

аға оқыт. 

Бейсенова Ж.Ж.  

психол.ғ.к.,  

ҚазМемҚызПУ-

дың теориялық 

және практикалық 

психология 

кафедрасының 



доценті 

Қазіргі  

студенттердің  

психологиялық  

денсаулығы  

дамуының  

ерекшеліктері    

Особенности 

развития 

психологическо

го здоровья 

современных 

студентов 

Features of 

development of 

psychological 

health of 

modern students 

Акажанова 

А.Т., 

психол.ғ.д., 

проф. 

Кудушева 

Н.А.,  

магистр, аға 

оқыт. 

Тоқсанбаева Н.Қ., 

психол.ғ.д., әл-

Фараби ат. ҚазҰУ 

жалпы және 

қолданбалы 

психология 

кафедрасының 

профессоры 

Тұлға қабілеттерін 

қарым-қатынас 

тренингі арқылы 

дамыту 

ерекшеліктері 

Особенности 

развития 

способностей 

личности через 

тренинг 

общения 

Features of 

development of 

the individual 

abilities through 

the 

communication 

training 

Психол.ғ.к., 

аға оқытушы 

Жигитбекова 

Б.Д. 

Ақшолақов Е.Ж.   

психол.ғ.к.                                 

ҚР ҰҚК  Шекара 

қызметі 

академиясы-ның 

Ғылыми зерттеу 

басқармасының 

доценті 

Басшының 

тұлғалық 

ерекшеліктері мен 

басқару стилінің 

еңбек ұжымына 

психологиялық 

әсері 

Психологическо

е влияние 

личностных 

особенностей и 

стиля 

управления 

начальника на 

трудовой 

коллектив 

Psychological 

influence of 

personal 

features and 

management 

style of the chief 

on the labor 

collective 

Жигитбекова 

Б.Д., 

психол.ғ.к. 

Момбиева  

Г.А., магистр, 

аға оқыт. 

Бейсенова Ж.Ж. 

психол.ғ.к., 

ҚазМемҚызПУ-

дың теориялық 

және практикалық 

психология 

кафедрасының 

доценті  

Жастарды 

отбасылық өмірге 

дайындаудың 

психологиялық 

аспектілері 

Психологически

е аспекты 

подготовки 

молодых к 

семейной жизни  

 

Psychological 

aspects of 

training of 

young people 

for family life 

Жигитбекова 

Б.Д., 

психол.ғ.к. 

Момбиева 

Г.А., магистр, 

аға оқыт. 

Бейсенова Ж.Ж. 

психол.ғ.к., 

ҚазМемҚызПУ-

дың теориялық 

және практикалық 

психология 

кафедрасының 

доценті 

Қазіргі 

студенттердің   

мотивациялы-

мағыналы 

аймағының  

құрылу 

ерекшеліктері 

 

Особенности 

формирования 

мотивационно-

смысловой 

сферы  

современных 

студентов 

 

Features of 

formation of the 

motivational 

and semantic 

sphere of the 

modern 

students. 

 

Психол.ғ.к., 

аға оқытушы 

Жигитбекова 

Б.Д. 

Ақшолақов Е.Ж.   

психол.ғ.к.                                 

ҚР ҰҚК  Шекара 

қызметі 

академиясы-ның 

Ғылыми зерттеу 

басқармасының 

доценті                                  
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Азаматова 

Инкар 

Азаматовна 

Стреске төзімділік 

студенттердің оқу 

жетістіктерін 

дамыту факторы 

ретінде  

Стрессоустойч

ивость как   

фактор 

развития 

учебных 

достижений  

студентов 

Stress resistance 

as a factor of 

development of 

the educational 

achievements of 

the students. 

Тапалова О.Б., 

д.психол.н., 

доцент 

Байтикова Ш.С.  

д.психол.н., 

профессор 

кафедры 

социально-

гуманитарных 

наук Казахской 

Академии Труда и 

социальных 

отношений 

Мамунова 

Алтынай 

Исажановна 

Оқу қиындықтары 

бар бастауыш 

мектеп 

оқушыларының 

тұлғалық 

дамуының 

ерекшеліктері  

Особенности 

личностного 

развития  

младших 

школьников с 

трудностями 

обучения 

Features of 

personal 

development of 

Junior 

schoolchildren 

with learning 

difficulties in 

school 

Надирбекова 

А.О. 

к.психол.н., 

ст.преп. 

 

Ихсанова Д.Т.  

к.психол.н., 

доцент 

кафедры 

психологии 

Университета 

«Туран» 

Кочергина Педагогикалық Изучение Studying of Тапалова О.Б., Байтикова Ш.С. - 



Виктория  ЖОО 

студенттерінің 

мазасыздануға 

бейімделу 

механизмдерін 

зерттеу 

адаптационных 

механизмов к 

тревоге у 

студентов 

педвуза 

 

adaptable 

mechanisms to 

uneasiness at 

the students of 

teacher training 

University 

д.психол.н., 

доцент 

д.психол.н., проф. 

Профессор 

кафедры 

социально-

гуманитарных 

наук, Казахская 

Академия Труда и 

социальных 

отношений.  

Ахметова Амина Жоғары сынып 

оқушыларының 

өзіндік 

бағалауының 

лидерлік 

қабілеттері 

көріністерімен 

өзара байланысы 

Взаимосвязь 

самооценки с 

проявлением 

лидерских 

способностей 

старшеклассни

ков 

 

Interrelation of 

a self-

assessment with 

manifestation of 

the leader 

abilities of the 

seniors  

Каракулова 

З.Ш., 

к.психол.н., 

ст.преп. 

Конысбаева 

А.Б.,  магистр, 

ст.препод. 

Калымбетова Э.К., 

канд.психол.наук, 

доцент кафедры 

общей и 

прикладной 

психологии 

КазНУ  

имени аль-Фараби 

 


