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АЛҒЫ СӨЗ

Қазақстан  Республикасының  "Бiлiм  туралы"  заңына  сәйкес,  2005-2010 
жылдарына,  президенттiң  бекiтiлген  жарлығымен  ҚР-да  бiлiмді  дамытудағы 
Мемлекеттiк бағдарламаның iске асыруы мақсатында Қазақстан Республиканың 
бiлiм берудегі Жоғары оқу орындарында мемлекеттiк аралық бақылау ережесi 
жасалған. 

Осы  ережеге  сүйене  отырып,  Жоғары  оқу  орындарында  бiлiм  беруді 
ұйымдастыруда  әлеуметтiк-гуманитарлық,  жаратылыстану-ғылымдары  мен 
жоғарғы кәсiби бiлiм берудiң циклына енетін пәндер бойынша екінші курсты 
тамамдайтын  студенттердің  білімдерді  меңгеруін  тексеруде  Мемлекеттік 
аралық бақылау жүргізіледі (МАБ).

Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік құралдың негізгі мақсаты - сырттай 
және  күндізгі  бөлімдерде  оқитын  2  курс  студенттеріне  «Психология»  курсы 
бойынша  материалдарды  пысықтауға  және  Мемлекеттік  аралық  бақылауға 
дайындалуда тест тапсырмалармен жұмыс істеу іскерліктерін дамытуға көмек 
беру.

Оқу-әдістемелік құрал типтік бағдарламаға және білім беру мемлекеттік 
стандартқа сәйкес құрастырылып, соңғы 3-4 жыл мерзімінде беріліп отырған 
Мемлекеттік  аралық  бақылауға  берілген  және  оқытушылардың  құрастырған 
тестік тапсырмалары ұсынылған. 

Оқу-әдістемелік  құралда  «Психология»  бөлімдерінің  негізгі  түсініктері 
енетін:  психология  пәнінің  міндеттері  мен  әдістері,  іс-әрекет  пен  сана 
психологиясы,  жеке  адам психологиясы, қарым-қатынас  және  іс-әрекет 
психологиясы,  топ  психологиясы,  жеке  адамның  танымдық  психикалық 
процестері, эмоционалдық еріктік сфера мен тұлғаның жеке дара психологиялық 
ерекшеліктерін білдіретін тақырыптар қамтылған.

Оқу-әдістемелік құралда тестік тапсырмаларға дайындалуда студеттерге 
психология ғылымының негізгі түсініктерін бейнелейтін шағын психологиялық 
сөздік енгізілген.

Студенттерге  осы  оқу  құралы  психологиялық  ғылымның  мазмұнын 
меңгеруге, сынақ алуды ойдағыдай жүргізуге мүмкiндiк бередi. Оқу құралына 
студенттерге iс жүзiндеге материал мәлiметтердi қолдануға көмектесетiн 800-ге 
жуық тапсырмалар енгізілді. 

Оқу-әдістемелік  құрал  болашақ  педагогтрдң  кәсіби  дайындығына 
психологиялық негіздер беретін категориялық аппаратты қалыптастыруға және 
бекітуге мүмкіндік береді.
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«Психология» пәні бойынша Мемлекеттік аралық бақылау бағдарламасы 
бойынша гуманитарлық, жаратылыстану, педагогикалық бағыттарындағы топ 

студенттеріне
№ Тақырыптар Тақырыптар мазмұны Тақырып

тар 
көлемінің 

саны

1 Психология  пәні, 
әдістері  мен 
тарихы 

1. Психология пәні, мақсаттары мен міндеттері. 
2. Психикалық құбылыстардың топтастырылуы.
3. Психология ғылымының зерттеу әдістері.
4. Психология ғылымының салалары. 
5. Психология ғылымының дамуы. 

3

2 Ми және психика. 1. Жүйке жүйесі туралы жалпы ұғым..
2. Жүйке қызметінің рефлекстік табиғаты және 
оның негізгі қағидалары.
3. Жануарлар психикасының түрлері.
4. Сана туралы түсінік.

2

3 Жеке  адам 
психологиясы

1. Жеке адам құрылымы мен жалпы түсінік. 
2. Жеке адамның түрткілері мен қасиеттері.
3. Жеке адамның бағыттылық компоненттері. 

2

4 Қарым-қатынас 
психологиясы

1. Қарым-қатынас туралы жалпы түсінік.
2. Қарым-қатынас түрлері. 
3. Қарым-қатынас құрылымы, тәсілдері және 
функциялары.

2

5 Іс-әрекет 
психологиясы

1. Іс-әрекет туралы жалпы ұғым.. 
2. Іс-әрекет құрылымы. 
3. Іс-әрекет түрлері және оларға жалпы сипаттама.

2

6 Ұжым  және  топ 
психологиясы

1. Топ туралы жалпы ұғым және оның түрлері.
2. Топ құрылымы.
3. Топ ішіндегі өзара қатынас динамикасы.

2

7 Зейін 1. Зейін туралы жалпы түсінік. Зейін процесіне 
жалпы сипаттама.
2. Зейіннің түрлері.
3. Зейінің физиологиялық негізі.
4. Зейіннің қасиеттері.
5. Зейін функциялар.

4

8 Түйсік 1. Түйсік және қабылдау туралы жалпы түсінік.
2. Түйсіктің түрлері.
3. Түйсіктің жалпы қасиеттері.

4

9 Қабылдау 1. Қабылдау туралы жалпы түсінік.
2. Қабылдау түрлері.
3. Қапбылдаудың негізгі қасиеттері. 

2

10 Ес 1. Ес туралы жалпы ұғым.
2. Естің түрлері мен функциялары.
3. Естің негізгі процестері.
4. Ес теориясы.
5. Естің жеке дара психологиялық ерекшеліктері.

4

11 Ойлау және сөйлеу 1. Ойлау туралы жалпы түсінік. 4
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2. Ойлаудың түрлері.
3. Ойлау формалары.
4. Ойлау операциялары. 
5. Ойлау және сөйлеу.
6. Сөйлеудің түрлері.

12 Қиял 1. Қиял туралы жалпы түсінік.
2. Қиялдың түрлері.
3. Қиялдың жасалу тәсілдері
4. Қиял мен ойлаудың өзіндік байланысы.

2

13 Эмоционалдық 
еріктік сфера

1. Сезім және эмоция.
2. Эмоциялық күйдің түрлері.
3. Жеке адамның жоғары сезімі.
4. Сезім мен эмоция функциясы.

2

14 Ерік. 1. Ерік. Ерік туралы жалпы түсінік.
2. Ерік құрылымы.
3. Жеке адамның еріктік сапасы.

2

15 Темперамент 1. Темпераментке жалпы сипаттама.
2. Темперамент типтері.
3. Темперамент теориясы.
4. Темперамент және іс-әрекет.

3

16 Мінез 1. Мінез туралы жалпы түсінік және оның 
психофизиологиялық негізі.
2. Мінез құрылымы мен типі.
3. Мінез қасиеттерінің классификациясы.
4. Мінез және темперамент.

3

17 Қабілет 1. Қабілет туралы жалпы түсінік.
2. Қабілет түрлері.
3. Қабілет және нышан.
4. Қабілеттің дамуы.
5. Қабілеттіліктің даму деңгейі.

2

ҚЫСҚАША ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІК
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Абулия  -  ми  патологиясында  пайда  болатын  iс-әрекетке  итермелегiш 
күштiң болмауы, шешiмдi қабылдап әрекет ету немесе оны орындау керектiгiн 
түсiнуiндегi қабiлетсiздiгi.

Агглютинация  -  алғашқы  ойдың  сақталуында,  әртүрлі  сөздердің 
мифологиялық құрылымдары мен түрлі механизмдердің құрастырылуы.

Агрессия - адамның басқа адамдарға қатынасындағы, оларға зиян немесе 
нұсқан келтіруге бағытталған мінез-құлық, әрекет. 

Агрессивтік  мінез-құлық -  адам  әрекетінің  ерекше  формасы,  мұндай 
мінез-құлық субъектің нұқсан келтіру мақсатымен өзінен басқа адамға немесе 
адамдар тобына өз артықшылығын білдіріп, қыр көрсетуі немесе күш қолдануға 
тырысуымен сипатталады. 

Аккомодация - көздің әр түрлі қашықтықтан көруге бейімделуі, үйренуі.
Антропогенез - адамның (Ноmо sаріеns) шығу процесі, оның физикалық 

типінің қалыптасуындағы тарихи-эволюциялық процесс.
Антропология - адамзатты зерттеу, адамның шығу тегі және эволюциясы 

туралы  ғылым.  Антропологияның  негізгі  бөлімдері:  адам  морфологиясы, 
антропогенез, нәсілтану туралы ілім. 

Апатия  - сылбырлық, көңілдің еш нәрсеге соқпауы, ұнжырғаның түсуі. 
Өмірге немқұрайлы қараудан, көңіл-күйдің басылып, көмескіленуінен болады. 
Апатияға  салынған  адам  туған-туысқандарына,  жақын  дос-жаранына  селқос 
қарайды, идеялық мүдделерден,  мәдени дағдылардан айырылады, эмоциялық 
сергектігі бәсеңдеп, сөне бастайды.

Апперцепция -  адам психикасының дүниені қабылдау процесі,  сыртқы 
дүниенің әсер етуіне, басынан кешкен тәжірибесіне, біліміне, мақсат-мүддесіне, 
әдет-ғұрпына  байланысты  болатын  адам  психикасындағы  маңызды 
қасиеттерінің бірі. 

Аралық ми - барлық омыртқалы жануарлар мен адам миының бір бөлігі. 
Ол  алдыңғы  ми  көпіршіктерінің  артқы  бөлігінен  дамиды.  Аралық  ми  орта 
мидың алдында тұрады. Оған: иіс сезу, көру, есту, дәм сезу, тері, ет және сіңір 
рецепторларынан импульстер келіп, одан әрі мидың басқа бөліктеріне тарайды. 

Арман -  психологияда:  адамның келешекке бағытталған қиялы. Жетсем 
деген мақсат, мұратын, орындалу барысын ойша елестетуі, көксеуі. Іс-әрекетпен 
тікелей байланысып жатпағандықтан, оны шығармашылық қиялдың дайындық 
сатысы деуге болады. 

Арнаулы психология -  адам  дамуының  бір  қалыпты  даму  жолынан 
ауытқуын,  ми  зақымы  ауруына  ұшырағандардың  психикалық  күйзелістерін 
және  осы  саладағы  әртүрлі  аурулардың  себептерін  қарастырады.  Оның 
тармақтары:  олигофренопсихология,  сурдопсихология,  тифлопсихология, 
патопсихология

Ар-ұят -  ізгілік  пен  мейірімділікті,  имандылық  пен  инабаттылықты 
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білдіретін ұғым. Ол адамның әдептілік нормаларды сақтап, одан аспауына, іс-
әрекет пен мінез-құлқына баға беруімен байланысты туындайтын қасиет.

Ассоциация  -  психикалық  құбылыстар  арасындағы  байланыстар.  Бұл 
байланыста  психикалық  құбылыстардың  бірінің  (қабылдау,  елестету) 
басымдылығы  екіншісінің  пайда  болуын  ілестіре  жүреді.  Ассоциацияның 
психофизиологиялық негізі - шарты рефлекс.

Астения -  өте  қатты  шаршап-шалдығу,  жүдеу,  көңіл-күйдің 
тұрақсыздығының  ақырғы  шегі,  ұйқының  бұзылуы  кезінде  байқалатын 
жүйкелік-психологиялық әлсіздік. 

Аутизм – ойлау логикасының дұрыс дамымауынан немесе психотроптық 
құралдар  әсерінен  адамның  ойлауының  қалыпты  жағдайының  бұзылуы, 
адамның сыртқы дүниеден оқшауланып, өзімен-өзі болып, іштей сары уайымға 
салынған кездегі көңіл-күйі. 

Аутогендік жаттығу - емделушіні  бұлшық еттік  релаксацияға,  өзін-өзі 
иландыруға,  адам зейінін әлдебір көріністерге шоғырландыруға және әлдебір 
көріністерді көз алдына елестету бейімділігіне баулуға, субъект үшін маңызды 
іс-әрекеттің тиімділігін арттыру мақсатымен еріктен тыс жүзеге асатын ақыл-ой 
белсенділігін  бақылай  білуді  оқытып-үйрететін  психотерапевтік  әсер  ету 
әдістемесі. 

Ауызша  сөйлеу -  естіп  қабылданатын  тілдік  құралдар  арқылы 
вербальдық  (сөздік)  тілдесу.  Ауызша  сөйлеуге  тән  сипат  -  сөйленген 
хабарламалардың  жекелеген  құрамдастары бірінен  соң  бірі  туындайды және 
қабылданады. 

Ауытқыған  мінез-құлық -  әлеуметтік  нормалар  мен  ережелерді 
қайталап  бұзудағы,  тұрақты  сипаттағы  мінез-құлық;  белгілі  бір  қоғамда 
қалыптасқан  дерек,  балалар  мен  жасөспірімдердің  әкімшілік  жазалау 
шараларын  қолдануға  апарып  соғатын  құқық  бұзушылықтарды  үнемі  жасау, 
қылмыс белгілері бар, қоғамға қауіпті әрекеттердің орындалуы.

Афазия (сөйлеудің  бұзылуы)  -  жүйке  жүйесінің  кейбір  бөліктерінің 
зақымдануынан адамның сөйлеу қабілетін жартылай немесе толық жоғалтуы. 

Аффект  -  адамның  көңіл-күйінің  кенеттен  өзгеріп,  зор  қарқынмен 
бұрқан-тарқан болып сыртқа тебуі (долдану, ызалану, торығу, т.б.). 

Афференттеу -  сыртқы  (экстерорецепция),  сондай-ақ  ішкі 
(интерорецепция)  тітіркендіргіштерден  қабылданған  ақпараттың  сезім 
органдарынан  орталық  жүйкеге  келіп  түсетін  жүйкелік  импульстарының 
тұрақты тасқыны. 

Афференттік синтез - функциялық жүйе теориясында шешім қабылдау 
мақсатымен  қоршаған  орта  және  іске  қосылатын  стимул  жөніндегі  есте 
сақталған материалды, мотивацияны, ақпараттарды жинақтау. 

Әдептілік - белгілі бір моральдық нормалар мен принциптерді бұлжытпай орындау. 
Әдептілік өте қажет қасиет, сезім мөлшерінің негізгі белгісі.

Әдет - жеке адамның өмірінде тұрақтанып қалыптасқан, бойына дарып 
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үйреншікті  болып  кеткен  қылық,  адамның  санасына  тәуелсіз  түрде 
қажеттілігіне айналып, қалыптасып кеткен тұрақты дағды. 

Әділдік  -  моральдық  сана  ұғымы.  Әділет  қоғам  өміріндегі  жекелеген 
адамдардың атқаратын ролі мен олардың әлеуметтік орны арасындағы, қылмыс 
пен жаза, адамдардың абыройы мен оның сыйақысы, құқықтар мен міндеттер 
арасындағы арақатынасты бағалайды. 

Әлеуметтік психология - адамдардың әлеуметтік топтарға қосылуынан 
туындаған мінез-құлық және әрекет заңдылықтарын, сондай-ақ осы топтардың 
өздерінің психологиялық сипаттамаларын зерттейтін психология саласы. 

Әлеуметтік стереотип - әлеуметтік объектің (топ, адам, оқиға, құбылыс 
және т.б.)  қоғамда қабылданған орнықты және үстірттеу бейнесі.  Әлеуметтік 
стереотип индивидтің жеке тәжірибесін талдап қорытудың нәтижесі және күні 
бұрын кесіп-пішілген түсінік, пікір ретінде ақпараттың тапшылығы жағдайында 
қалыптасады. 

Әңгімелесу,  әңгіме -  мақсатты  бағытталған  сұрақтар  нәтижесінде, 
адамдармен қарым-қатынас негізінде ақпарат алудағы эмпирикалық әдіс. 

Әрекет -  іс-қимыл  бірлігі  (единица);  саналы  түрдегі  мақсатқа  жетуге 
бағытталған тікелей жасалатын еркін, ниеттік белсенділік. 

Әрекет,  амал -  адамның  белгілі  бір  істі  меңгеруге  бейімделе  кірісуі. 
Әрекет  қажеттіліктен,  мақсатқа  ұмтылудан  туындайды.  Адамның  әрекетке 
ұмтылуына негізгі түрткі болатын ниет. Ниетті мақсаттан бөліп алып қарауға 
болмайды.  Ойға  алған  ниетті  іске  асыру  үшін  адам  алға  мақсат  кояды  да, 
мақсатты іске асыру үшін іс-әрекетке кіріседі.  Іс-әрекет арқылы мақсат,  ниет 
орындалада. 

Әрекеттену -  іске  адамның  өздігінен  кірісуі.  Ол  өзіндік  ниеттен 
туындайды және адамның өзіндік белсенділігін қалыптастыруда үлкен қызмет 
атқарады.

Әсемдік -  зат  пен  табиғат  құбылысында,  қоғамдық  өмірде,  адамның 
моральдық  және  сымбаттық  көркінде,  көркемөнер  шығармаларында  көрініп, 
көркемдік ләззат беретін эстетиканың негізгі категорияларының бірі.

Әсемпаздық -  адамның  өзінің  жеке  басына  қатысты  түрде  алғандағы 
әсемдікке  көзқарасы мен  талғамындағы қиғашық;  ол  оның киінуі,  сыланып-
сипанып, күтіну машығынан көрінеді. 

Әуесқойлық -  психологиялық  күй,  ол  субъектінің  сараланбаған, 
аңғарылмаған  немесе  жеткілікті  түрде  аңғарылмаған  қажеттілігін  білдіреді. 
Әуесқойлық өтпелі құбылыс болып табылады. Өйткенді онда көрініс
тапқан қажеттілік не бәсеңсіп өшеді немесе аңғарылып, нақты тілекке, ниетке, 
арманға т.б. айналады. 

Әуестену - адамның еркімен, жан қалауымен бір затқа қызығып, онымен 
айналысуы, содан қанағат сезіміне бөленуі.

Бағдар -  субъектінің дайын, пейілді  болуы; белігі  бір объектінің пайда 
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болатынын күн ілгері білген кезінде пайда болады және осы объектіге қатысты 
іс-әрекеттің орнықты мақсаткерлік сипатта өтуін қамтамасыз етеді. 

Бағдарлау - алдағы әрекеттің бағытын, мөлшерін сезім және ой жүгірту 
арқылы анықтау.

Бағдарлау рефлексі - ми жұмыс мүшелеріне хабар жіберіп қана қоймай, 
ол өзінің жолдаған хабарынан мағлұмат алып та отырады. Осындай екі жақтан 
хабарлаудың  арқасында  ғана  ми  айналасындағы  құбылыстар  туралы  дұрыс 
мәлімет  алып,  нақтылы мұқтажын өтеуге  өз  әрекетін  бағыттай  алады.  И.  П. 
Павлов бұл рефлексті: "Бұл не?" деп атады.

Бағыттылық -  қажеттілік  пен дәйектілік  жиынтығы арқылы тұлғаның 
қызметін  бағыттайтын  ұғым.  Ол  адамның  дүниетанымын  білдіретін 
мүдделерінен, бейімділік, сенім, мұрат секілді ой нысандарымен сипатгалады.

Байқағыштық -  заттың,  құбылыстың  егжей-тегжейін  аңғаратын  адам 
қабілеті.  Ол адамның өмір сүрген ортасына,  тәлім-тәрбиесіне,  мамандығына, 
кәсібіне де байланысты. 

Байсалдылық - адамға тән жағымды қасиет; синонимдері - төзімділік, 
шыдамдылық, табандылық.

Бақылау  әдісі -  белгілі  бір  педагогикалық  құбылыстардың  өту 
ерекшеліктерін,  оларда тұлғаның, ұжымның, адамдар топтарының көрінуінің, 
алынатын нәтижелердің тән сипаттарын жүйелі түрде мақсаткерлікпен тіркеп 
отыру. 

Бала психологиясы -  баланың психикалық дамуының заңдылықтарын 
зерттейтін психологияның саласы. 

Басқару психологиясы - басқару ісіндегі психологиялық заңдылықтарды 
зерттейтін психологияның бір саласы. Басқару психологиясының негізгі міндеті 
- басқару жүйесіндегі жұмыстың тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында 
басқару  қызметінің  психологиялық  жағдайлары  мен  ерекшеліктеріне  талдау 
жасайды. 

Бейне -  танымды объективтік болмыстың туындысы деп материалистік 
тұрғыдан  түсінуге  негіз  болатын  ұғым.  Психологияда  дүниедегі  заттардың, 
соның  ішінде  жануарлар  мен  адамның  түрлі  тітіркендіргіштерге  жауап 
қайтарып әсерленуі (із, таңба қалдыруы, өзгеруі).

Бейнелі  ес -  заттар  мен  құбылыстардың  қасиеттерінің  нақты  бейнесін 
ойда қалдыруда, қайта жаңғыртуда көрініп отыруы. 

Бейресми  топ  - заңдық  тұрғыдан  статусы  жоқ,  мүдделер,  достық  пен 
симпатиялар  негізінде  не  прагматикалық  пайдалылығы  негізінде  ықтиярлы 
түрде біріккен нақты әлеуметтік қауымдастық. 

Бейімделу (адаптация) - организмнің сыртқы ортаның әртүрлі жағдайына 
бейімделу қабілеттілігі.

Бейімділік - адамның бір іске икемділігін байқататын қасиет, қабілеттілік 
нышаны. Бейімділік әрекетті игеру барысында қабілеттің қалыптасуына қарай 
дами түседі. 

Белсенділік  - адамның  әсер  еткен  заттарға  белсенді  қатынасының 
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нәтижесі.  Белсенділік  адамның  күнделікті  іс-әрекетте  (ойын,  оқу,  еңбек) 
кездесетін  міндеттерді  шығармашылдықпен  орындай  алу  қабілеті. 
Қажырлылықты, ынталылықты, жігерлілікті, тынымсыздықты білдіреді. 

Бинокулярлық  көру  - қашықтықтағы  объектілерді бақылау  арқылы 
көрудегі, кеңістікте орналасқан заттардың көлемін қабылдауда екі көзбен көру. 

Биографиялық  әдіс  -  адамның  хаттары,  күнделіктері,  өмірбаяны, 
шығармалық туындылары және қолтаңбалары арқылы зерттеу әдісі

Бихевиоризм -  XX  ғасырдағы америкалық психологияның басты бағыты. 
Бихевиоризм  психологиясының  мақсаты  -  мінез-құлықты  зерттеу  болды. 
Бихевиоризмнің негізінде адам мен жануарлардың мінез-құлқын сыртқы ортаның 
әсер  етуіне  организмінің  беретін  жауабының  жиынтығы  деп  түсіну  жатыр. 
Бихевиоризмнің негізін америкалық психолог Дж. Уотсон (1878-1958) қалады. Ол 
бихевиоризм термині мен бағдарламасын ұсынды (1913). Бихевиоризмнің ғылыми 
қалыптасуына В. М. Бехтерев пен И. П. Павловтың еңбектері зор ықпал етті. 1920 
жылдары бихевиоризм өзінің шарықтау шегіне жеті.

Білуге  құмарлық  -  адамның  санасы  мен  іс-әрекетіне,  көңіл-күйіне  із 
қалдыратын тұрақты,  әсерлі  сезім.  Оған адамның өмір  сүрген  қоғамы,  оның 
қоғамдағы  орны,  нақтылы  іс-әрекеті  зор  әсерін  тигізеді.  Білуге  құмарлық  - 
ұнамды қасиет.

Біліктілік  - қызметкердің  іс-әрекеттің  нақты  бір  түрінде  күрделілігі 
белгілі  бір  дережедегі  еңбек  функцияларын  орындауға  мүмкіндік  беретіндей 
қабілеттерінің даму деңгейі. 

Біріккен  топ  -  бірлік  нышаны,  мүдделер  кірігуі  мен  қоғамдық  пікір 
бірлестігінің нышандарын білдіретін топ. Біріккен топтың жоғары дамыған түрі - 
қарым-қатынас,  құрылымы,  тұлғаның  ондағы  нақты  орны  айқындалса 
кооперацияға айналады. Оған сынып, түрлі үйірмелер және тағы басқалар жатады.

Бірінші  сигнал  жүйесі  -  сыртқы  және  ішкі  ортадан  келетін  белгілі 
тітіркеніс рецепторларға әсер ету нәтижесінде адамның және жануарлардың ми 
қыртысында  қалыптасатын  шартты  рефлекстік  байланыс  жүйесі.  Сыртқы 
ортадағы заттар, құбылыстар, өзгерістер организмге түрлі сезім мүшелері (есту, 
дәм  сезу,  иіс  сезу  және  т.б.)  арқылы  тікелей  әсер  етіп,  түрліше  түйсіктер 
тудырады. Мұны академик П. Павловтың ұсынысы бойынша, сыртқы және ішкі 
өзгерістерді хабарлаудың бірінші жүйесі деп атайды. 

Вебер-Фехнер заңы -  түйсіну күшінің  (Е)  тітіркендіргіштің физикалық 
қарқындылығына (Р) логарифмдік тәуелділігі: Е = k 1оgP + с, мұндағы k мен с 
осы сенсорлық жүйемен анықталатын қайсыбір  тұрақтылар.  Бұл тәуелділікті 
Вебер заңының және түйсінулерінің әрең байқалатын айырмашылықтарының 
субьективтік  теңдігі  туралы қосымша ұйғарымның негізінде  неміс  психологі 
және физиологі Г.Т. Фехнер тұжырымдады. 

Галлюцинация - перцептивтік іс-әрекеттің патологиялық бұзылуы; берілген 
сәтте тиісті сезім органдарына әсер етпейтін объектілерді қабылдауға саяды.

Генетикалық  психология -  әдетте,  даму  психологиясы  деп  аталатын 
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терминнің  жақын  синонимі  ретінде  қолданылады. Генетикалық  психология 
көбінесе  ересек  организм  мысалында  қарастырылатын  құбылыстарға  негіз 
болатын даму процестерін зерттейді.

Геронтология - қартаю процесін және қарт адамдарды зерттеу. 
Гуманистік психология – психологияның ең басты пәні бірегей біртұтас 

жүйе болып табылатын тұлға болуға тиіс деп есептейтін бағыт. 
Ғарышкерлік  психологиясы -  адамның  салмақсыздық  пен  әуе 

кеңістігінің айдынында бағдарсыз жағдайда жұмыс істеу кезіндегі қиыншылық 
жағдайдағы  психологиясын,  адамның  көңіл-күйімен  төзімділік  көрсету 
шараларын зерттейді.

Дағды -  алғашқыда саналы орындауды қажет ететін  әрекеттің  жаттыға 
беру нәтижесінде автоматты қалыптасуы. 

Данышпандық -  бүкіл адамзаттың игілігі  үшін өшпес,  өлшеусіз  еңбек 
етіп,  ұлы  мәселелерді  парасаттылықпен  шеше  алатын  адамға  тән 
психологиялық қасиет.

Дарындылық  –  үлкен  нышаннан  туындайтын  қабілеттіліктің  түрі. 
Дарындылық адамның сәби кезінен байқалатын ерекше қабілетілігі, өнердің бір 
түріне туа бейімділігі.

Дедукция - жалпыдан жекеге қарай жүргізілетін ой қорытындысы.
Дефектология -  аномалиялы  балалардың  дамуының  психологиялық-

физиологиялық  ерекшеліктері,  оларды  оқыту  мен  тәрбиелеу  заңдылықтары 
туралы ғылым. 

Джеймстің  -  Лангенің  эмоциялар  теориясы -  америкалық  философ 
және психолог У. Джеймс пен неміс психологі Г. Лангенің  XIX ғасырдың 80 - 
90-жылдарында  бір-бірінен  бөлек  ұсынған  теориясы.  Бұл  теория  бойынша 
эмоциялардың  пайда  болуы  еріксіз  қозғалу  саласындағы,  сондай-ақ  жүрек, 
қантамыр,  секреторлық  қызметтің  саласындағы  өзгерістердің  сыртқы 
әсерлерінен  туындайды.  Эмоциялық  күйініш-сүйініштер  осы  өзгерістермен 
байланысты  түйсіктердің  жиынтығы  болып  шығады.  Джеймстің  ойынша, 
«жылағандықтан  мұңданамыз,  дірілдегендіктен  қорқамыз,  күлетіндіктен 
қуанамыз».  Джеймс  эмоцияларды  перифериялық  өзгерістердің  кең  тобымен 
байланытырса, Ланге қантамыр-қозғалу жүйесімен - иннервация күйімен және 
тамырлардың  саңылауымен  байланыстырды.  Осылайша,  әдетте,  эмоцияның 
салдары деп қарастырылатын перифериялык, органикалық өзгерістер олардың 
себебі деп жарияланды. 

Динамикалық  стереотип  -  үнемі  қайталанып  отыратын 
тітіркендіргіштерге  организмнің  төселуін,  соның  нәтижесінде  ми  қабығында 
қозу мен тежелу жүйесінің жасалуы

Дисфазия -  мидың  зақымдануынан  қалыпты  сөйлеудің  бұзылуы. 
Синонимі – афазия.

Диффузиялық топ -  құндылық-бағдарлылық топтасқандық болмайтын, 
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қатысушыларының  қатынастарын  ортақтандыра  алатын  бірлескен  іс-әрекеті 
жоқ қауымдастық. 

Егіздік  әдіс -  біркелкі  (гомозиготалық)  және әркелкі  (гетерозиготалық) 
егіздердің психологиялық ерекшеліктері мен дамуын салыстыра зерттеу. Егіздік 
әдіс  адамның  психологиялық  қасиеттері  мен  мінез-құлық  ерекшеліктерінің 
қалыптасуына  тек  пен  ортаның  ықпал  деңгейі  туралы  мәселені  ғылыми 
тұрғыдан шешу мақсатында жүргізіледі.

Елестету, елес - бұрыннан бар тәжірибе негізінде жаңа түсініктер, ойлар 
мен бейнелер жасауға саятын психикалық процесс. Елестету субъектінің заттық 
карекетінің  құралдары  мен  нәтижесін  ойша  құрудан,  проблемалық  жағдай 
белгісіз  сипатта  болғанда  іс-әрекет  бағдарламасын  жасаудан,  қарекетті 
бағдарламай,  алмастыратын,  тәріздендіретін  бейнелер  шығарудан,  объектінің 
бейнелерін жасаудан көрінеді. 

Еліктеу -  басқалардың мінез-құлқын не көшіру процесі.  Еліктеу ерікті 
және  еріксіз  болуы  мүмкін.  Адамның  өз  әрекетін  басқаның  үлгісімен 
модельдеуге тырысуы. 

Еңбек  психологиясы -  еңбек  қарекетінің  нақты  нысандарының  және 
адамның  еңбекке  деген  көзқарасының  қалыптасуының  психологиялық 
заңдылықтарын зерттейтін ғылым.

Ерік -  адамның өз  қызметін  және әртүрлі  психикалық процестерді  өзі 
детерминациялауынан  және  өзі  реттеуінен  көрінетін  қабілеті.  Еріктің  негізгі 
функциялары:  түрткілер  мен  мақсаттарды  таңдау,  іс-әрекет  мотивациясы 
жеткіліксіз  не  басы  артық  болғанда  іс-әрекетке  деген  ниет,  ынтаны  реттеу, 
психикалық  процестерді  адам  атқаратын  іс-әрекетке  барабар  жүйе  етіп 
ұйымдастыру, қойылған мақсаттарға жетуде кедергілерден өтетіндей жағдаятта 
физикалық және психикалық мүмкіндіктерді жұмылдыру. 

Ес - сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам миында сақталып, 
қайтадан жаңғыртылып, танылып, ұмытылуын бейнелейтін процесс. 

Еске түсіру - ұзақ мерзімдік жадтан қажет ақпаратты іздеумен, қалпына 
келтірумен және алумен байланысты ақыл-ой ерекеті. Еске түсіру еске алудың 
ырықты нысаны ретінде көрінеді.

Есте сақтау, есте қалдыру - материалдың жадта сақталуын қамтамасыз 
ететін  процестердің  жалпылама  атауы. Есте  сақтаудың  нетижелілігі,  ең 
алдымен,  жаңа  материалды  ұғынылған  байланыстар  жүйесіне  кіріктіру 
мүмкіндігіне  қарай  анықталады.  Есте  сақтау  процестерінің  іс-әрекет 
құрылымындағы  орнына  байланысты  ерікті  және  еріксіз  есте  сақтау  болып 
бөлінеді. 

Жалпы психология -  неғұрлым жалпы психологиялық зандылықтарды, 
психологияның теориялық принциптері мен әдістерін, оның негізгі ұғымдары 
мен  санаттық  құрылысын  анықтайтын  теориялық  және  эксперименттік 
зерттеулер.

Жан -  адам  мен  жануарлардың  психикасына  тарихи  тұрғыда  өзгеріп 
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отырған  көзқарасты  бейнелейтін  ұғым;  дінде,  идеалистік  философия  мен 
психологияда  жан  материалдық  емес,  денеден  тәуелсіз,  тіршілік  пен  таным 
бастауы.  "Жан"  ұғымының  шығуы  ұйқы,  естен  тану,  өлім  және  тағы  басқа 
жағдайларды қарадүрсін-материалистік тұрғыдан ұғынған алғашқы қауымдық 
адамның анимистік түсініктерімен байланысты. 

Жас дағдарыстары - онтогенездің қауырт психологиялық өзгерістерімен 
сипатталатын,  уақыты  жөнінен  біршама,  ұзақ  емес  ерекше  кезеңдері.  Жас 
дағдарыстары жас тұрғысындағы бір сатыдан екіншісіне өтумен байланысты 
пайда  болуы  мүмкін  және  оның  әлеуметтік  қатынастар,  сана  саласындағы 
жүйелі сапалық түрленумен байланысты. 

Жас  психологиясы -  адам психикасының  дамуын  және  оның  жас 
тұрғысынан әртүрлі кезеңдерге ерекшеліктерін зерттейтін психология саласы. 
Жас  психологиясы  бала  психологиясын,  ересек  адамның  жекелей  даму 
психологиясын және геронтологиялық психологияны (қарттық психологиясын) 
қамтиды.

Жасқа қатысты сензитивтілік -  белгілі  бір  психологиялық  қасиеттер 
мен процестердің дамуы үшін қажет жағдайлардың белгілі бір жас кезеңіне тән 
оңтайлы ұштасуы.

Зейін -  адамның  санасының  айналадағы  объектілердің,  болып  жатқан 
құбылыстар  мен  процестердің  ішінен  керектісін  бөліп  алып,  назарын 
тұрақтатуы. 

Зеректік - адамның белгілі бір ақпаратты қабылдау, санасына сіңіру және 
қорыту  қабілетінің  жоғарылығы.  Зерек  адам  дамудың  логикалык 
қағидаларының жетегімен бұрын жүріп көрмеген жолмен нысанаға жете алады, 
шығарып көрмеген есепті шығарады, шешіп көрмеген түйінді шешеді. 

Зиялылық -  адамның  мәдениетке,  парасатқа,  түсінуге  ден 
қоюшылығынан,  мәдениеттің  құндылығы  мен  қажеттілігін  түйсінуінен 
көрінетін қасиеті. 

Зият, парасат (интеллект) - индивидтің ақыл-ой қабілеттерінің біршама 
орнықты құрылымы. 3ият ақпаратты мақсатты бағытты қайта өңдеуге, реттеуге, 
оқуға  қабілеттіліктің  күрделі  жүйелерінің  танымдық  іс-әрекеті.  3ият 
функциялары:  оқуға  деген  қабілеттілік;  символдармен  операция;  қоршаған 
болмыстың заңдылықтарын белсенді меңгеруге қабілеттілік.

Зият тестілері (тест интеллекта)- индивидтің ақыл-ой әлеуетін анықтауға 
арналған  психологиялық  диагностика  әдістемелері.  Зият  тестілерінің 
көпшілігінде  сыналушыға  арнаулы  бланкте  тестінің  міндеттері  солардан 
құрастырылған  терминдер  мен  ұғымдар  арасындағы  нұсқауда  көрсетілген 
логикалық  топтастыру,  ұқсастыру,  қорыту  және  тағы  басқа  қатынастарды 
анықтап белгілеу ұсынылады. Сыналушы өзінің шешімдерін жазбаша түрде, не 
бланкіде бар бірнеше варианттың біреуіне белгі  қойып хабарлайды. Тестілер 
есептеріндегі  дұрыс  орындалғандарының  санына  қарап  сыналушының 
ойдағыдай өткені анықталады және зияттылық коэффициенті шығарылады. 

Зоопсихология - жануарлардың психикалық процестерінің онтогенездегі 
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қалыптасуын,  психиканың  эволюция  процесінде  пайда  болуын  және  оның 
дамуын,  адам  санасының  биологиялық  алғышарттарын  және  оның  туылу 
тарихын зерттейді.

Идентификация –  бір  нәрсені,  біреуді  тану  барысында  субъект 
объектінің  сыртқы  мінез-құлық  нысандарын,  басқа  адамның  ойларын, 
сезімдерін, әрекетін өзіне көшіруі. 

Идеомоторика -  идеялармен  берілген  сыртқы  әрекет.  Бұлшық  ет 
қозғалысының сол қозғалысты орындауға өтуі (немесе қозғалысты қамтамасыз 
ететін жүйке серпіндерінің пайда болуы).  Идеомоторика қимыл мүшелерінен 
түсетін кері байланыс сигналдарымен басқарылады.

Икемділік -  субъектінің алған білімдері  мен дағдыларының жиынтығы 
арқылы іс-әрекетті орындауға қатысты меңгерген қабілеті. Икемділік жаттығу 
арқылы қалыптасады және іс-әрекетті үйреншікті жағдайда ғана емес, сонымен 
қатар өзгерген жағдайларда да орындауға мүмкіндік жасайды. 

Имандылық - ар-ұятты, сенімді медениетті әрекетің көрінісі. Адалдық, 
инабаттылық, ізеттілік, ізгілік — имандылықтың белгісі. 

Импульсивтілік  -  адам мінез-құлқының ерекшелігі  (орнықты нысанда 
мінез қыры); сыртқы ықпалдық әсерінен немесе эмоцияның әсерінен әрекет ету. 

Индивид  -  жекелей  табиғи  тіршілік  иесі.  Ноmо  sаріеns  түрінің  өкілі 
филогенездік  және  онтогенездік  дамудың,  туа  біткен  және  жүре  біткеннің 
біртұтастығының өнімі, тән сипатты даралық белгілердің иесі ретіндегі адам; 
адамзат  қауымдастығының жеке  бір  өкілі;  табиғи  шектелу  шеңберінен  асып 
шыққан,  құралдарды,  белгілерді  пайдаланатын  және  осылар  арқылы  өзінің 
мінез-құлқы мен психикалық процестерді меңгеретін әлеуметтік тіршілік иесі. 

Индивидтің  өз  бетімен  дамуы  -  адамның  іс-әрекеттік  және  басқа  да 
тұлғалық сапаларын оның тұтас мақсатты қызметінің алуан түрлері барысында 
байыту процесі. Ол түрлі іс-әрекет барысында әлеуметтік тәжірибені игеру мен 
мәдениетке қол жеткізудің негізі болып табылады.

Индукция – жекеден жалпығы қарай жасалатын ой қорытындысы. 
Инженерлік  психология  - адам  мен  машина  арасындағы  ақпараттық 

өзара әрекеттестік процестері мен құралдарын зерттейтін психология саласы. 
Интериоризация -  сыртқы әрекеттің ішкі  психикалық әрекетке айналу 

процесі.
Интерио(ре)цепторлар -  ішкі  мүшелер  мен  организм  ұлпаларындағы 

жүйкенің аяқталған бөлігі. Интероцепторлар ішкі мүшелер мен жүйкелердің іс-
әрекетін рефлекторлы реттеуге және гомеостаздың тұрақтылығын ұстап тұру 
үшін маңызды роль атқарады.

Интроспекция -  тұлғаның өзінің психикалық тәжірибесін зерттеу, ішкі 
жақты қарау процесі. Адамның өзінің санасының психикалық мазмұнын, ішкі 
әлемін зерттеу.

Иіс  талдағышы -  мұрын  кеңістігіне  әсер  ететін  иісі  бар  заттарды 
талдайтын  нейрофизиологиялық  жүйе.  Иіс  талдағышы  перифериядан  (иіс 
рецепторларынан),  арнайы  өткізгіш  жолдардан  (иіс  жүйкелері),  ми 
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қыртысындағы жүйке құрылымдарынан тұрады.
Кәрілік  психологиясы -  қартайған  адамға  тән  психологиялық 

ерекшеліктердің  жиынтығын  қарастыратын  психология  саласы.  Кәрілік 
психологиясына  тән  нышандарға  мыналар  жатады:  уайымшылдық, 
мақтаншақтық,  өткен  өмірінің  мәнсіз  кезеңдеріне  өкіну;  жастарды,  шуды 
жақтырмау;  тыныштық  іздеу,  ұйқының азаюынан  мазасыз  болу;  сөздері  мен 
істерін қайталай беруі, белгілі деңгейде пессимизм, түңілу.

Кинестезиялық  (қозғалыс)  түйсіктер  - адамның  өз  мүшелерінің 
орналасуын, қозғалуын және бұлшық еттерінің күшін түйсінуі. Кинестезиялық 
түйсіктер бұлшық еттерде, сіңірлерде, буындарда болатын арнайы рецепторлық 
құрылымдардың қозуы нәтижесінде пайда болады.

Клиникалық  психология -  медициналық  психологияның  аурулардың 
пайда болуы мен барысының психикалық факторларын, аурулардың тұлғаларға 
ықпалын,  емдік,  шипалық  ықпал  әсердің  психологиялық  аспектілерін 
зерттейтін сала.

Когнитивтік диссонанс теориясы - америкалык, психолог Л.Фестингер 
ұсынған (1957) және адамның мінез-құлқына когнитивтік элементтер (сенімдер, 
пікірлер,  құндылықтар,  ниеттер  жөне  т.б.)  жүйесінің  ықпалын  түсіндіретін 
батыс әлеуметгік психологиясы тұжырымдамаларының бірі. 

Когнитивтік  психология -  қазіргі  шетелдік  психологияның  жетекші 
бағыттарының  бірі.  Когнитивтік  психология  XX  ғасырдың  50-жылдарының 
аяғында  АҚШ-та  үстемдік  етіп  тұрған  бихевиоризмге  тән  психикалық 
процестердің  ішкі  ұйымдастырылуы  ролінің  теріске  шығарылуына  реакция 
ретінде қалыптасты. Когнитивтік психология бихевиоризм мен психоанализді 
интеллектуалдық немесе менталдық позициядан сынайтын барлық бағыттарды 
қамтиды.

Конвергенция -  бақыланатын  объектінің  бейнесі  екі  көзге  бірдей 
мейлінше  жақсы  көрінетін  алаңға  келетіндей  етіп  көздердің  қиысуы. 
Бақыланатын  нәрсе  неғұрлым  жақын  болса,  конвергенция  да  көз  остерінің 
қиысуы соғұрлым айқын болуы, демек, екі көз объекті тұрған нүктеден бірдей 
қашықтықта болып, бірдей конвергенцияланады. 

Конвергенция теориясы –  неміс  психологі  В.Штерн енгізген баланың 
психикалық дамуы туралы теория. Психикалық даму туралы екі теорияның - 
преформизм  (нативизм),  баланың  дамуындағы  ішкі  жағдайларға  -  тұқым 
қуалаушылыққа  және  сенсуалистік  теория  (эмпиризм),  біржақтылығын 
болдырмауға тырысудан туған. 

Конформдылық -  адамның  өз  төңірегіндегі  топтың  ықпал-әсеріне 
берілгіштігі,  көпшіліктің  бастапқыда өзі  қостамайтын ұстанымдарына сәйкес 
өзінің мінез-құлық ұстанымдарын өзгертуінен көрінеді. 

Корпорациялық топ – тұлға-аралық қарым-қатынас топ мүшелері үшін 
өзара жеке мәнді сипатта жүзеге асырылатын топ.

Коррекциялық әдіс - психодиагностикалық әдістер негізінде психологтің 
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тұтынушы  немесе  баланың  нақты  күйзелістерін,  тілектерін,  танымдық 
процестеріннің даму ерекшеліктеріне түзету жұмыстарын таңдау және жүргізу.

Көңіл-күй -  индивидтің  психикалық  өмірінде  құптарлық  немесе 
құптамайтын  эмоциялық  фонда  жай  немесе  әлсіз  сапада  көрінетін  біршама 
ұзақ, орнықты психикалық күй. 

Көңіл-күйге  ортақтасу -  субъектінің  эмоциялық  күйінің  басқа  бір 
тұлғаның (не әлеуметтік топтың) көңіл-күйіне ұқсауы; бұл орайда субъектінің 
индивидумдық санасында басқа адамның (не әлеуметтік топтың) ол тап болған 
оқиғаларға қатынасы бейнеленеді. 

Көрнекі  –  бейнелі  ойлау -  ойлау  түрлерінің  бірі.  Жағдаяттарды  және 
олардағы өзгерістерді елестетумен байланысты. Көрнекі-бейнелі ойлау арқылы 
заттың іс жүзіндегі әртүрлі сипаттамаларының бүкіл сан алуандығы неғұрлым 
толық  қалпына  келтіріледі.  Көрнекі-бейнелі  ойлаудың  маңызды  ерекшелігі 
заттар мен олардың қасиеттерінің әдеттен тыс, «ерекше» ұштасуларын анықтау 
болып табылады. 

Креативтілік  тестілері  -  тұлғаның  шығармашылық  қабілеттіліктерін 
зерттеп, бағалауға арналған әдістемелер жиынтығы.

Күй -  ең  жалпылама  түрінде  кез  келген  жүйенің  оның  ортаның 
координаттық  объектілеріне  қатынасты  жағдайын  бейнелейтін  сипаттама. 
Адамның  күйі  қоршаған  орта  мен  жағдаятқа  бейімделудің  реттеушілік 
функциясы болып көрінеді.

Күйгелектік - белгілі бір істің, оқиғаның, құбылыстың байыбына бармай, 
оның келеңсіз салдарын үлкейте көрсетіп, оған қатысты өзінің жасауға тиісті 
әрекет жасай алмай, негізсіз абдырауы. 

Кішіпейілдік  -  адамгершілікті  көрсететін  мінез-құлық;  үлкенге, 
айналасындағы адамдарға иманжүзділік сыйласым көрсетудің көрінісі.

Қабылдау -  сезім  органдарының  рецепторлық  беттеріне  физикалық 
тітіркендіргіштердің тікелей әсері кезінде пайда болатын заттардың, жағдаяттар 
мен  оқиғалардың  тұтас  бейнесі.  Қабылдау  заттар  мен  құбылыстардың  мида 
тұтас бейнелену процесі.  Қабылдауда заттардың түсі,  дыбысы, исі,  дәмі, түрі 
және  т.б.  қасиеттері  тұтас  күйінде  қабылданады.  Қабылдау  -  ми  қабығының 
күрделі анализдік қызметінің нәтижесі. Қабылдаудың физиологиялық негізінде 
бірнеше тітіркендіргіштердің жиынтығы мен олардың өзара әрекетінен пайда 
болған уақытша байланыс жатады.

Қабылдаудағы  иллюзиялар –  түрлі  себептерге  байланысты 
шындықтағы  объектілерді  қате  қабылдау  немесе  қабылданатын  затты,  оның 
қасиетін  барабар  емес  бейнелеу.  Қазіргі  уақытта  неғұрлым  зерттелген, 
иллюзиялық әсерлер: екі өлшемді контурлы көріністерді көру қабылдауындағы 
иллюзиялық  эффектілер.  Олар  «оптикалық-геометриялық  иллюзиялар»  деп 
аталады.  Енді  бір  түрі:  контраст  айқындылығының  феномені.  Мәселен:  сүр 
жолақтың ашық түсті аяда күңгірт, ал қара түсті аяда жарық болып көрінуі.

Қабілеттілік - белгілі бір өнімді іс-әрекетті табысты орындаудың шарты 
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болатын тұлғаның жеке дара психологиялық ерекшеліктері. Қабылдау тұлғаның 
жалпы  бағыттылығымен,  адамның  белгілі  бір  әрекетке  бейімділігінің 
орнықтылығымен тығыз байланысты. Қабілеттің түрлері:  жалпы қабілеттілік, 
арнайы қабілеттілік, потенциалдық қабілеттілік, актуалдылық қабілеттілік. 

Қабілеттілік  тестілері -  жалпы  алғанда  қайсыбір  мақсатқа  жетудің 
әлеуеттік  мүмкіндігін өлшеу  үшін  құрастырылған  кез  келген  тест.  Арнайы, 
жалпы қабілетерді және көп жақты қабілеттерді мөлшерлеп анықтауға арналған 
түрлері құрастырылады.

Қажеттілік -  адамның  дамуы  мен  өмір  жағдайындағы  белгілі  бір 
нәрселерге  мұқтаждануы;  қажеттіліктердің  түрлері:  биологиялық,  әлеуметтік, 
материалдық, рухани, аффилиациялық (бірігуге), жақындасуға, жетістік, таным 
және тағы басқа қажеттер. 

Қажу -  организмнің  дене  және  ақыл-ой  жүктемелері  ұзақ  уақыт  әсер 
еткенде  қалыптасатын  және  жұмыс  қабілетінің  төмендеуімен  сипатталатын 
күйі.  Организмнің әрекетті  қамтамасыз ететін  психофизиологиялық жүйелері 
жұмысының үйлесімсізденуінен білінеді. Бұл қан айналысының, тыныстаудың, 
терморегуляцияның және тағы басқа теңдес емес өзгерулерінен, ал ой еңбегінен 
қажығанда  зейіннің  босаңсуынан,  ойлау  процестерінің  баяулауынан,  жадтың 
(қайта жаңғыртудың) қателесулерінен көрінеді.

Қарым-қатынас  –  біріккен  іс-әрекет  қажеттілігін  туғызатын,  адамдар 
арасындағы байланыстың дамуын орнататын күрделі  көп жоспарлы процесс. 
Адамдардың танымдық хабарлар алмасу, өзара түсінусі,  бір-бірін қабылдауы. 
Қарым-қатынастың  үш  жағы  бар-интерактивті,  коммуникативті,  перцептивті. 
Қарым-қатынас  деңгейлері  –  микро,  мезо,  макро.  Қарым-қатынас  түрлері  - 
рухани, іскерлік, манипулятивтік, премитивті және тағы басқа.

Қарым-қатынастың коммуникативтік жағы - ақпарат алмасу және оны 
түсімен  анықталады.  Қарым-қатынас  барысында  адресант  пен  адресат  ортақ 
белгілер  жүйесін  пайдалану  арқылы  қарым-қатынас  серіктестері  бір-бірімен 
ақпарат алмасады.

Қарым-қатынастың  интерактивтік  жағы  -  бірлескен  әрекетті 
ұйымдастыруымен  оны  орындаудағы  серіктестердің  қарым-қатынастарында 
анықталады.  Адамдардың  жұмысты  өзара  бөлісу,  келісім  бойынша  жұмыс 
істеуі.  Зерттеулердің нәтижесінде өзара әрекеттесулердің түрлері  анықталған: 
достық, бәсекелестік және қақтығыстық (конфликт).

Қарым-қатынастың перцептивтік жағы  - қарым-қатынас серіктестері 
бірін-бірі қабылдап, түсінуімен сипатталады. «Әлеуметтік перцепция» термині 
алғаш  рет  1947  жылы  Дж.Брунердің  «Қабылдауға  арналған  жаңа  көзқарас» 
деген еңбегіне енгізілді.

Қиял –  сыртқы  дүние  заттары  мен  құбылыстарының  субъективтік 
бейнелерін  қайтадан  жаңғыртып,  өңдеп  бейнелеуде  көрінетін  тек  адамға  тән 
психикалық процесс. 

Қозу  -  тірі  организмдердің  қасиеті,  қозатын  ұлпаның  тітіркендіруге 
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беретін жауабы. Жүйке жүйесі үшін қозу – негізгі функция. Қозу процесі сырқы 
стимулдың берілген органға тән абсолюттік қозу табалдырығынан асып түсетін 
белгілі бір қарқындылығында ғана пайда болады.

Қозудың шоғырлану заңы –  мидың тар  шектелген  жерлерінде  жүйке 
процестерінің  жинақталуы.  Бұл  заң  бойынша  жүйке  процестерінің  таралуы 
жүйке  жүйесінің  функциялы  ұйымдасу  ерекшеліктеріне  байланысты.  Мұнда 
барлық  жүйке  клеткалары  бір-бірімен  өздерінің  талшықтары  арқылы 
байланысқан.

Қолданбалы психология - психологияның теорияларын, жаңалықтарын, 
принциптерін тәжірибеде іске асыру саласы.

Құмарлық - адамның ойы мен әрекетінің негізгі бағытына із қалдыратын 
күшті, терең, тұрақты эмоция. Құмарлық өзінің қоғамдық мәнімен бағаланады. 
Егер ғылым мен өнерге, еңбекке құмарлықты ұнамды десек, дүние құмарлық, 
бақ құмарлық, ойын құмарлықты ұнамсыз дейміз. 

Қызығушылық -  дүниедегі  заттар  мен  құбылыстарды  белсенділікпен 
танып  білуге  бағытталған  адамның  жеке  ерекшеліктерінің  бір  көрінісі. 
Адамның  өзіне  тартып,  құмарттыратын  нәрсенің  бәрі  қызығушылықтың 
объектісі болып табылады. 

Қылмыстық  психология -  құқық  бұзушылардың  психологиялық 
механизмдері  мен  олардың  психологиялық  ерекшеліктерін,  қылмыстық 
топтардың құрылуы, құрылымы, іс-әрекет жасауы және ыдырауы мәселелерін 
зерттейді.

Лидер –  көшбасшысы,  жетекші.  Топтағы  бірлескен  іс-әрекетті 
ұйымдастыруда және топтағы өзара қатынастарды реттеуде шынайы орталық 
ролді атқаратын беделді тұлға.

Локализация -  стимулдың  кеңістіктегі  орнын  анықтайтын 
перцептивті әрекет. 

Медициналық психология - аурулардың пайда болуы және өту барысы, 
белгілі бір аурулардың адамның психикасына ықпалы, сауықтыру амалдарының 
оңтайлы  жүйесінің  қамтамассыз  етілуі,  ауру  адамның  микро  әлеуметтік 
ортамен  қарым-қатынасының  сипаты  және  олардың  басқа  жағдайлармен 
байланысының психологиялық заңдылықтарын қарастырады. 

Меланхолик - темперамент типі. Жүйке жүйесі әлсіз, сәл нәрсеге реакция 
білдіретін,  тұйық,  сөзге  сараң,  аса  баяу  қозғалатын,  жайбасар  адам. 
Темпераманттердің  әрқайсысы  жүйке  жүйесінің  туа  біткен  қасиеттерінен 
туындайтын, адамның тұқым қуалайтын, жеке дара қасиеті.

«Мен» тұжырымдамасы - әркімнің өзін басқалардан ажырата алуынан 
көрінетін, өзінің жеке тұлға екенін білдіретін ұғым.

Механикалық есте қалдыру - заттар мен құбылыстарды ішкі мағынасын 
түсінбей жай қайталау арқылы еске сақтау.

Мнемоника -  мүмкіндігінше  көбірек  мәліметтердің  есте  сақталуын 
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оңайлату  үшін  қолданылатын  әдістер  мен  тәсілдер  жиынтығы,  жасанды 
байланыстар арқылы есте қалдыру әдісі.

Монокулярлық көру - бір көзбен қарау арқылы қашықтықтағы объектіні 
дұрыс анықтай алу. 

Монолог сөз -  белгілі  бір жоспарға сәйкес,  логикалық жағынан сөздің 
мағыналығы  мен  мәнерлігінің  үйлесімді  болуындағы  баядамашының, 
лектордың сөйлеуі. 

Моральдық сезімдер - қоғамдық өмірдің талабына сәйкес көрінетін адам 
сезімдерінің бірі. Оларға: жолдастық, достық, махаббат, адамдық, шыншылдық, 
ар-намыс, борыш, жауапкершілік, ұят, ұлттық мақтаныш және т.б. енеді.

Мұрат  (идеал)  -  адамның  өмірден  өнеге  іздеуінен,  біреуді  үлгі  тұтып 
қастерлеуінен байқалатын қасиет. Мұрат – кісінің алдына қойған аса ардақты, 
ең асыл мақсаты. 

Мүдде - алға мақсат қойып, сол мақсатқа жету әрекетінің негізі. Мүдде - 
тұлғаның  іс-әрекетің  мақсатын  ұғынуға  бағыттылығын  қамтамассыз  ететін 
танымдық қажеттіліктің көріну нысаны. 

Мінез  -  адамның  өмірлік  бет  алысын  білдіретін,  оның  бір  сыдырғы 
тұрақты және тұрлаулы жеке дара қасиеті.

Мінез  бітістері -  өмір  барысында  біртіндеп  қалыптасатын  мінез 
ерешеліктері.  Адамның  айналасына,  басқаларға  қатынасын  білдіретін: 
адамгершілік,  қайырымдылық,  адалдық,  қатыгездік,  зымияндық,  сотқарлық 
және тағы басқа жағымды және жағымсыз мінез бітістері кездеседі. 

Мінез-құлық - адамның генетикалық ерешеліктеріне байланысты болып, 
өмір  жағдайларына  сәйкес  және  солардың  ықпалымен  байқалып  отыратын 
тұрақты психикалық ерекшеліктердің жиынтығы.

Мінезтану – адам мінезін зерттейтін психология ғылымының бір саласы. 
Оның негізін салушы ежелгі грек оқымыстысы Феофраст.

Нақты  топ -  бір-бірімен  өзара  қарым-қатынас  және  байланыс  жасай 
отырып,  алдарына  қойған  мақсат,  міндеттерін  орындауға  жұмыла  кіріскен 
адамдардың өмір сүріп тұрған бірлестігі. Нақты топ қысқа және ұзақ мерзімді 
болуы, сонымен қатар оған кіретін адамдардың саны аз не болмаса көп болуы 
мүмкін.

Негативизм -  субъектінің  басқа  индивидтердің  немесе  әлеуметтік 
топтардың  талаптары  мен  күтулеріне  әдейі  қарама-қарсы  іс-әрекеттерінен 
көрінетін мотивацияланбаған мінез-құлық.

Нышан - қабілеттіліктің қалыптасуының алғы шарты болып табылатын 
организмнің  анатомиялық-физиологиялық  және  негізінен  орталық  жүйке 
жүйесінің  ерекшеліктері.  Баланың  ата-анасына  ұқсап  туылуы  анатомиялық 
нышан, ал жүйке жүйесінің ерекшеліктері физиологиялық нышан деп аталады. 
Нышан  көп  мәнді  қасиет,  яғни  сол  нышанға  негізделіп,  адам  өмірінің 
мазмұндылығына қарай түрлі қабілеттіліктер қалыптасады.

Ой  қорытындысы -  бірнеше  пікірлерден  жаңа  бір  пікір  шығарудағы 
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ойлау формасы. Оның түрлері: дедукция, индукция, аналогия.
Ойлау -  сыртқы  дүние  заттары  мен  құбылыстарының  байланыс 

қатынастарының  миымызда  жалпылай  және  жанама  түрде  сөз  арқылы 
бейнеленуі.

Олигофренопсихология -  миының  жетілмегендігі  ауыр  нысандағы 
адамдардың  психикалық  дамуын  және  оны  түзеу  мүмкіндіктерін  зерттейтін 
арнаулы  психологияның  тарауы. Олигофренопсихология  -  адамдардың 
психикалық  ақыл-ой  мешеулігінің  себептерін  (жүйке  жүйесінің  туа  біткен 
кемістігін, аурудың не жарақаттанудың салдарын) анықтайды, психологиялық 
ерекшеліктерін, кемістіктің білінуінің нысандары мен дәрежесін зерттейді.

Онтогенез -  жеке  организмнің  туылғаннан  бастап  тіршілігін  жойғанға 
дейінгі  даму  процесі.  Бұл  терминді  1866  жылы  неміс  биологы  Э.Геккель 
ұсынды.

Ореол (құрметтік)  эффектісі -  адам  туралы  ақпарат  тапшы  болған 
жағдайларда ол жайындағы жалпы бағамдаушылық әсердің оның қылықтары 
мен  тұлғалық  сапаларын  қабылдауға  тарауы.  Адам  туралы  бірінші  әсерді 
қалыптастырып,  даму  кезінде  құрметтік  эффект  позитивті  жағымды  бағалау 
немесе негативті теріс нысанында болады.

Өзін-өзі  бағалау -  адамның  өзіне  сындарлы  көзқараспен  қарап,  өз 
мүмкіндігін өмір талабына сәйкес бағдарлай білуі, өз мақсатын нақтылау, ойын 
түйіндеу қабілеттілігі. 

Өнер  психологиясы -  суреткерлік  әрекеттің  психологиялық 
механизмдерін  және  адам  өнер  туындыларын  жасау  және  ұғыну  кезіндегі 
тұлғалық көрінісінің ерекшеліктерін зерттейтін психологиядағы бағыт.

Парапсихология  –  адамдардың  психологиясы  мен  мінез-
құлықтарындағы  ғылыми  негізі  беймәлім  гипноз,  елестету  сияқты  айрықша 
құбылыстарды  зерттейтін  психология  саласы.  Парапсихология  – 
экстрасенсорлық қабылдау, телепатия, түс көру сияқты табиғи айқындалмаған, 
функциялық  қызметті  тиянақсыз  психикалық  құбылыстар  туралы 
мәлеметтердің жиынтығы. Парапсихологиялық көріністер XIX ғасырдың соңғы 
кезінен бастап арнай ғылыми объек ретінде зерттеле бастады.

Патологиялық психология - ауырған адамның психикалық қызметі мен 
қасиетінің,  мінез-құлқының  ауытқу  заңдылықтарын  зерттейтін  медициналық 
психологияның тармағы.

Педагогикалық психология -  адамда оқыту мен тәрбиелеу барысында 
оның  болмысының  даму  заңдылықтарын  зерттейтін,  танымдық  қызметі  мен 
қоғамдық  қасиеттерін  жүйелейтін  психология  ғылымының  саласы. 
Педагогикалық  психология  терминін  орыс  педагогі  П.Ф.Каптерев  енгізген. 
Педагогикалық  психологияның  тармақтары:  тәрбие,  оқыту  және  ұстаз 
психологиясы

Практикалық  ойлау -  мақсат  қоюмен,  жоспарлар,  жобалар  жасаумен 
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байланысты және көбіне уақыт тапшы жағдайда өрістейтін, ойлаудың түрі.
Проприорецептивті түйсік  - дененің кеңістікте орналасу мен қозғалыс-

тірек аппараттарының күйі туралы ақпаратпен қамтамасыз ететін түйсік түрі
Психика - объективті шындықты психикалық процестер арқылы белсенді 

бейнелейтін  мидың  жүйелі  қасиеті.  Психика  сыртқы  дүние  заттары  мен 
құбылыстарының көрінісін белсенді және озық түрде бейнелейді.

Психикалық  детерминизм -  барлық  психикалық  актілер  мен 
көріністердің өзіндік себебі мен мағынасы бар және олар бұрынғы нәрселердің 
күйіне тәуелді дейтін біржақты көзқарас. 

Психикалық процестер - сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының 
мидағы бейнесі. 

Психикалық  қасиет  -  тұлға  ерекшеліктері,  бір  адамды  екінші  бір 
адамнан  ажыратуға  негіз  болатын  ең  маңызды,  ең  тұрлаулы  (мінез, 
темперамент, қабілет, дүниетаным, сенім, талғам т.б.) ерекшеліктер.

Психикалық  қылып (күй)  -  адамның  түрлі  көңіл  күйінің  тұрақты 
компоненттері.  Психикалық  қылып-психикалық  процестің  динамикалық 
көрінісін  және  индивид  психикасының  белгілі  бір  қалыптасқан  кезі  мен 
көрінісін айқындайтын ұғым.

Психодиагностика -  адамның  психикалық  қасиеті  мен  күйін  ғылыми 
дәлелді  тәсілдер  арқылы  сандық  сипатта  бағалайтын  және  нақты  сапалық 
түрғыдан  талдайтын,  адамның  психологиялық  ерекшеліктері  туралы  дұрыс 
мәлемет беретін ізденіс аумағы.

Психолингвистика -  адамның  сөйлеу  қабілетінің  қалыптасу  мен  бір 
қалыпты өтуін зерттейтін психология мен лингвистика аралығындағы ғылым 
саласы.  Психолингвистика  терминіне  америкалық  ғылымдар  Ч.Осгуд  пен 
Т.Сибеок ғылыми мағынасын енгізді.

Психология -  психикалық  құбылыстардың  пайда  болу,  даму  және 
қалыптасу  заңдылықтарын  зерттейді.  Психологияның  зерттеу  салалары  сан 
алуан,  олар  психофизиология,  зоопсихология,  салыстырмалы  психология, 
педагогикалық психология, жас ерекшелік психологиясы, еңбек психологиясы, 
патопсихология,  инженерлік,  спорт  психологиясы  және  т.б.  «Психология» 
терминін ғылымға енгізген Х.Вольф.

Психофизиология - психиканы оның нейрофизиологиялық субстратымен 
бірлікте  зерттеуге  бағытталған,  психология  мен  нейрофизиологияның 
тоғысуындағы  пәнаралық  зерттеулер  саласы.  1830  жылы француз  философы 
Н.Массиас  ұсынған  бұл  бағыт  нейрофизиология  мен  жалпы  психология 
аралығынан орын алады.

Пікір - бір нәрсенің беймәлім жағын ақиқат не жалған деу тұрғысынан 
мақұлдайтын немесе теріске шығаратын ой формасы.

Регрессия - психикалық дамудың төменгі сатысына, бұрынғы жетілмеген 
түріне оралуын білдіретін ұғым. Регрессия психикалық даму сатысының белгілі

бір  күйін  ұйымдастыратын  шарттың  жетіспеуінен  немесе  бұзылуынан 

21



қалыптасады.
Реминесценция - алғаш есте қалдырған материалды кешігіп еске түсіру. 

Реминисценция терминін 1907 жылы серб ғалымы В.Урбанчич ұсынған.
Ресми  топ –  бұйрық,  жарлық,  штат  кестесі  және  тағы  басқа  ресми 

құжаттар  негізінде  құрылады.  Ресми  топ  заңдық  тұрғыдағы  статусы  бар, 
мүшелері  қоғамдық  еңбек  бөлінісі  жағдайында  олардың  еңбегін 
ұйымдастыратын  әлеуметтік  тапсырысты  іс-әрекетпен  біріккен  нақты  не 
шартты әлеуметтік қауымдастық.

Ретикулярлық  формация -  импульстерді  таратып,  тежеп,  күшейтіп, 
оларды ми қыртысына жіберіп отыратын нерв ткані

Референттік  топ -  нақты  не  шартты  әлеуметтік  қауымдастық;  индивид 
онымен өзін  эталон ретінде  қатыстырады және өзінің  мінез-құлық мен өзін-өзі 
бағамдауында оның пікірлерін, құндылықтары мен бағалауларын бағдарға алады. 

Рефлекс -  организмнің  тітіркендіргіш  ықпалына  жүйкесі  арқылы  табиғи 
физиологиялық реакция. Пайда болған қозу орталық жүйке жүйесіне беріліп, бұған ол 
да қозу арқылы жауап береді, қозу эфференттік жүйкелер арқылы әр түрлі органдарға 
беріледі. Рефлекс терминінің ғылыми мағынасын ағылшын ғалымы Т.Виллис пен чех 
ғалымы И.Прохазки негіздегенімен, ми қызметінің рефлекторлық қағидасын олардан 
бұрын француз  философы Р.Декарт  анықтады.  Рефлекстің  шартты және  шартсыз 
болып  бөлінеді.  И.П.Павлов  шартты  рефлекстің  жойылатынын  және  қайта 
қалыптасатынын эксперименттік тұрғыдан дәлелдеп берді.

Рецепторлар –  жүйкенің  қозу  барысында  энергияның  қуатын 
тасымалдайтын талдағыш, сезімтал жүйке ұштары. Рецепторлар сезімтал жүйке 
ұштары  ретінде  сырттай  әсер  ететін  энергияны  қабылдайтын,  түрлендіретін 
және оны жүйке орталығына бағыттайтын динамикалық, икемді функциялық 
құрылым.

Рухани  қажеттіліктер -  адамның  жеке  тұлғалық  шығармашылық-
тәлімдік  және  мәдени-әлеуметтік  қажетін  қанағаттандыратын  құндылықтарға 
ынталылық. Рухани қажеттіліктер жеке адамның өз мақсат мұратына жеткізетін 
саналы  іс-әрекеттің  бағдары  мен  жиынтығын  көрсетеді,  адамның  өмірін 
тұтастыратын және заман талабымен ұштастыратын идеялық және әлеуметтік 
әрекеттердің саналы, субъективтік арнасы.

Салыстырмалы  психология -  адам  психикасының  шығу  тегі  мен 
дамуының, адам санасының қалыптасуының биопсихологиялық алғы шарттары 
мен  заңдылықтарын,  адам  мен  жануарлардың  психологиялық  қарекетіндегі 
жалпылық пен айырмашылықты зерттейтін психология саласы.

Сана - әлеуметтік тіршілік иесі ретіндегі адамның рухани белсенділігінің ең 
жоғары деңгейі. Бұл белсенділікке тән ерекшелік - шындық болмысты сезімдік 
және  ойша  бейнелер  нысанында  бейнелеу  адамның практикалық  іс-әрекетінен 
бұрын болады және осы іс-әрекетке мақсатқа лайықтылық сипат береді.

Сангвиник –  темперамент  типі.  Бұл  типті  адамның эмоциялық  қозуы 
шапшаң,  күшті  болады,  бірақ  көп  тұрақтамайды.  Көңіл  -  күйі  әп-  сәтте 
өзгергіш, әсершіл,  көтеріңкі  мәнерлі сөйлейді,  ақжарқын, ашық, басқалармен 
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тез тіл табысатын, қызықтыратын іске бейімділігі, талабы, талпынуы көп, бірақ 
бастаған ісіне тыңғылықты болмай, жұмысты аяқсыз қалдыратын адам.

Сауалдама -  алдын ала  әзірленген сұрақтар жүйесіне  жауап  алуды көздейтін  сауал 
парақ.  Сауалдаманы  сауалданушыдан  қажетті  мәлеметтер  алу  үшін,  сондай-ақ  үлкен 
әлеуметік топтардың пікірін білу үшін жүргізіледі.

Сауда  психологиясы -  саудаға  қатысатын  адамдардың  жан  дүниесін, 
мұқтаждығын, қызығуын, мақсаттарын зерттейтін психология ғылымының саласы.

Сезгіштік - адамның түйсіне алу қабілеті. Сезгіштік абсолюттік және 
айырма болып бөлінеді. Абсолюттік сезгіштік деп - сезім мүшелерінің өте 
әлсіз  тітіркендіргіштерді  түйсіне  алуы.  Айырма  сезгіштік  - сезім 
мүшелерінің  тітіркендіргіштердің  арасындағы  болмашы  айырмашылықты 
түйсіне алуын айтамыз.

Сезімдер  -  адамның  айқын  білінген  заттық  сипаты  бар  және  біршама 
орнықтылығымен ерекшеленетін эмоциялық күйіну-сүйінулерінің айрықша түрі. 
Сезім - сыртқы дүние заттар мен құбылыстарының адамның қажеттеріне сәйкес 
келу-келмеуінің нәтижесінде пайда болып отыратын психикалық процесс. 

Сенсибилизация -  тітіркендіргіш  әрекетінің  ықпалымен  жүйке 
орталықтары сезгіштігінің артуын көрсететін психикалық құбылыс.

Симпатия - адамның басқа кісілерге, олардың топтарына не әлеуметтік 
құбылыстарға орнықты мақұлдаушылық эмоциялық қатынасы; жарқын жүзбен, 
тілектестікпен, тәнті болып қараудан, қарым-қатынас жасауға, ілтипат білдіріп, 
көмектесуге дайын тұрудан және тағы басқа ізгі ниеттерден көрінеді.

Синестезия -  тітіркендіргіштер  сезім  мүшелерінің  біреуін 
тітіркендіргіштерде оған тән түйсіктермен қатар басқа сезім мүшелеріне де тән 
түйсіктердің пайда болуы. 

Сипай  сезу  түйсіктері -  заттардың  теріге  үйкелуінің  нәтижесінде 
олардың тегіс, кедір-бұдыр, жұмсақ немесе қатты, құрақ не дымқыл екенін және 
тағы басқа қасиеттерін түйсіну.

Сот  психологиясы -  сот  ісін  жүргізуге  қатысты  судьялардың, 
тергеушілердің  және  құқық  қорғау  органдары  мен  адвокатураның  басқа  да 
қызметкерлердің психологиясын,  олардың кәсіптік  қызметінің психологиялық 
мазмұнын,  іріктеу  және  оқыту  әдістері,  айыптаушылардың,  куәлардың, 
жәбірленушілердің  психологиясын,  тергеушілік  және  сот  іс-әрекетінің 
мәселелерін зерттейтін сала.

Социометрия -  шағын  топтағы  тұлғааралық  қатынастардың 
ерекшеліктерін  зерттеу  әдісі.  Бұл  әдісті  әлеуметтік  психолог  және  психиатр 
Дж.Морено  ұсынды.  Социометриядағы  негізгі  тәсіл  -  арнайы сауалнамадағы 
сұрақтарға  жауап  бере  отырып,  топтың  әрбір  мүшесі  өзінің  басқаға  деген 
қатынасын  білдіреді.  Нәтижелері  социограммаға  (графикте  топ  мүшелерінің 
таңдаулары  бағдаршамен  көрсетіледі)  немесе  социоматрицаға  (топтың  әрбір 
мүшесінің таңдаулары есептелген кесте) енгізіледі.

Сөздік-логикалық  ойлау -  міндеттерді  шешу  құралы  ретінде  сөздік 
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абстракция  және  логикалық  пікірді  қызмет  ететін,  ойлау  процесінің  түрі. 
Сөздік-логикалық  ойлау  өз  функциясын  тілдік  құралдар  негізінде  атқарады 
және ойлаудың тарихи және онтогенездік дамуының неғұрлым кейінгі  кезеңі 
болып табылады.

Сөйлеу -  адамдардың  ақпарттарды тарату  және  сақтау,  өңдеудегі  жазу 
белгілері  мен  символдарын,  дыбыс  сигналдарын  қолдану  системасы  және 
адамдардың  материалдық  өзгертуші  іс-әрекеті  процесінде  тарихи  тұрғыда 
қалыптасқан, тіл арқылы болатын қарым-қатынас. 

Спорт  психологиясы -  жарыс  және  жаттығу  жағдайларында  адам 
психикасының  дамуы  мен  қалыптасуын  және  топтық  өзара  әрекеттестіктің 
заңдылықтарын зерттейтін психология ғылымының бағыты. 

Стресс -  адамның  шамадан  тыс  зорлануы,  кез  келген  күшті  әсерден 
адамда пайда болатын психофизиологиялық күй. Стресс ұғымын 1936 жылы 
канадалық физиолог Г.Селье енгізді. 

Сублимация -  аффектілік  елігулер  энергиясын  әлеуметтік  қарекет  пен 
мәдени шығармашылдық мақсаттарына өзгерту және сол бағытқа бұру болып 
шығатын психикалық процесс. 

Сурдопсихология – есту қабілеті бұзылған адамдардың психикалық дамуын, 
оқыту мен тәрбиелеу жағдайында бұл дамуды желтіру мүмкіндіктерін зерттейді.

Табандылық -  адамның  алған  бетiнен  қайтпай,  көздеген  мақсатына 
қайткен күнде де жетудi көздеуде көрiнедi. Ол қажымай-талмай әрекет етiп, осы 
жолда небiр қиыншылыққа төзiп, оларды жеңiп отырады. Мұндай адамның ерiк 
күшi қиыншылыққа қарсы батыл күрес үстiнде одан сайын нығая түседi.

Талант -  арнайы  қабілеттердің  дамуының  биік  деңгейі,  бір  әрекетті 
шығармашылықпен  орындау  мүмкіншілігін  қамтамасыз  ететін  қабілеттердің 
ерекше қиысып келуі.

Тахистоскоп - лабораториялық экперименттік зерттеу әдісінде, зейіннің 
көлемін анықтау үшін қолданылатын аспап. 

Тәртiптiлiк - адамның өз қимыл-қозғалысын, ойы мен тiлегiн әр уақытта 
ұжымның  ырқына  бағындыра  алу  қабiлетi.  Адамның  тәртiптiлiгi  оның 
жинақтылығымен, iс-әрекеттiң жоспарлығымен тығыз байланысты.

Тежелу -  белсенді,  қозумен  ажырағысыз  байланысты,  жүйке 
орталықтары  немесе  жұмысшы  органдары  қызметін  кідіртуге  апарып 
соғатын  процесс.  Жүйке  орталықтарына  қатыстылар  орталық  тежелу, 
екіншілері  перифериялық  тежелу  деп  аталады.  Перифериялық  тежелуді 
кезбе  жүйкені  ырғақты  тітіркендіру  кезінде  жүректің  кідірлететінін 
анықтаған  ағайынды  Эр.  және  Эд.  Веберлер  1840  жылы  ашты.  Орталық 
тежелуді 1863 жылы И.М.Сеченов ашты.

Темперамент  –  жүйке  жүйесінің  тума  қасиеттерінен,  туындайтын 
адамның жеке өзгешеліктерінің бірі. Темперамент организмнің физиологиялық 
өзгешеліктерімен,  әсіресе,  жоғары  жүйке  қызметінің  тума  қасиеттерімен 
шарттас психикалық құбылыс. Жоғары жүйке қызмет типтерінің күшіне, тепе-
теңдігіне және қозғалғыштық ерекшеліктеріне сәйкес темпераменттің төрт түрі 
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сипатталады. Олар: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик.
Тестілер - жеке тұлғаның даралық психологиялық қасиеттерін, сондай-ақ 

білімін,  білігі  мен  машығын  салыстырмалы  шамалармен  өлшеуге  арналған 
стандартталған  тапсырмалар,  психологиялық  диагностиканың  негізгі 
әдістерінің бірі.

Тифлопсихология - соқыр және нашар көретін адамдардың психикалық 
дамуын,  оқыту  мен  тәрбиелеу  кезінде  оны түзетудің  жолдары мен  әдістерін 
зерттейтін арнаулы психология саласы.

Толеранттық - қайсыбір жағымсыз факторға жауап әрекеттің болмауы не 
бәсеңсуі, оның әсеріне сезгіштіктің төмендеуінің нәтижесі.

Тоқтамға келгiштiк - адамның небiр қиын-қыстау кезеңдерiнде қажеттi 
шешiмдерге келiп,  оны жүзеге асыруда қабiлетiнiң болуы.  Тез тоқтамға келу 
үшiн  адам асығып аптықпайды.  Бұл  әрбiр  iстi  ой  таразысына  салуды қажет 
ететiн қасиет.

Топ  –  іс-әрекетті  бірге  орындау  процесінде  бірлескен  адамдар 
қауымдастығының  әлеуметтік  типі.  Топтың  мөлшері  бойынша:  үлкен,  кіші 
топтар болып бөлінеді. Топтың даму деңгелері- ассоциация, корпорация, ұжым. 
Топтың түрлері:  ресми, бейресми, нақты,  шартты, диффузиялық, референттік 
топтар болып келеді.

Тұрмыстық  психология  - күнделікгі  тәжірибеде  жиналған  білімдерге 
негізделуі  және мәселенің  дұрыс  шешімін  тез  табуға  мүмкіндік  беретін 
интуицияның барлығы.

Түзеу  психологиясы -  құқық  бұзушыларды  көбіне  еңбекпен  түзеу 
мекемелерінде түзеу мен қайта тәрбиелеудің жағдайлары мен ерекшеліктерін 
зерттейді. 

Түйсік - сыртқы дүние заттар мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің 
сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болған мидағы бейнелер. 

Түрткі - субъектінің өмір сүру жағдайы ықпалымен қалыптасатын және 
оның белсенділігінің бағыттылығын анықтайтын әрекетті туғызушы. Түрткі - 
адамды түрлі іс-әрекетке итермелейтін себеп.

Уақытты  қабылдау -  бірізділікті,  жылдамдық  ұзақтылығын  санада 
бейнелейтін шынайы құбылыстар.

Ұстамдылық -  адамның оқыс қимыл-қозғалыстан, орынсыз сөйлеуден, 
бос  күйiп-пiсуден  бойын  тежей  алу  қабiлетi.  Ұстамды  адам  әр  кез  терең 
ойланып, iстiң тетiгiн аңғара отырып әрекет етедi. Мұндай адам өзiнiң бар күш-
жiгерiн тек алдындағы мақсатын орындауға ғана арнап отырады.

Ұжым  -  қоғамға  пайдалы  ортақ  мақсатқа  жұмыла  еңбек  ететін  және 
психологиялық  тұрғыдан  топтасқан  адамдар  тобы.  Ұжым  адамдардың 
әлеуметтік қауымдастығының ең жоғарғы формасы.

Ұмыту -  меңгерген  материалдың  еске  түсіру  мен  қайта  жаңғыртылуы 
мүмкіндігінің біртіндеп кемуімен сипатталатын ес процесі. Ұмытуды ең алғаш

Г.Эббингауз зерттеп, мағынасыз вербальдық материалдың жадқа сақталуының 
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уақытқа тәуелділігін эксперименттік тұрғыда анықтады.
Үйреншікті зейін – адамға табиғи сіңісіп кеткен, арнайы күш жұмсамай-

ақ, қажеті әрі құнды болып саналатын объектіге адам санасының шоғырлануы. 
Флегматик –  темперамент  типі,  эмоциялық  қозуы әлсіз,  тез  қызып 

желікпейтін,  көңіл-күйі  байсалды,  орнықты,  қозғалысы  өте  баяу,  мінезі 
ауыр адам. 

Фрустрация - жоспарланған ісі мен мүдделі мақсаты түрлі себептер мен 
кедергілерге  ұшырап,  істің  жүзеге  аспай  адамның  көңілінің  бұзылуы,  бойы 
ашу-ызаға кернеп, қайғыруы.

Холерик – темперамент типі, жүйке процестері күшті, қозуы тежелуінен 
басым, қимыл-қозғалысы шапшаң, ұстамсыз, күйгелек, тез әсерленгіш, жұмыс 
істеу қабілеті күшті адам. 

Хроноскоп -  психикалық  процестің  пайда  болу  шапшаңдығын 
өлшейтін аспап.

Шағын топ - сан бойынша көп емес әр түрлі іс-әрекетте жалпы біріккен 
және тікелей қарым-қатынаста болатын адамдар бірлестігі. 

Шартты  топ –  адамдардың  тек  қағаз  жүзінде  ғана  ұйымдасқан 
қауымдастығы.

Іс-әрекет  - адамның ақиқат дүниемен өзара белсенді әрекеттестігінің іс 
жүзіндегі көрінісі. 

Эгоцентризм  - айналасында  болып  жатқан  оқиғаларды  елемеумен 
баланысты,  адамның  тек  өз-өзіне  ғана  назарын  аударып,  барлық  санасын 
тұрақтатуы. 

Эргограф  -  эксперименттік  лабораторияда  денедегі  бұлшық  еттердің 
жұмысын тіркеп отыру үшін қолданылатын аспап.

Эйдетикалық ес - бұрын қабылдаған заттар мен құбылыстарды объекті көзден таса жағдайда да көріп тұрғандай 
қабылдайтын ерекше психологиялық құбылыс.

Эмоция  -  қоршаған  ортамен  қарым-қатынас  негізінде  пайда  болатын 
көңіл-күй. Көңіл - адамның бойын билеп алатын эмоциялық жағдай. Эмоция 
жағымды,  ұнамды,  жағымсыз,  ұнамсыз,  қарапайым,  күрделі  болып  келеді. 
Эмоциялық процестердің пайда болуы вегетативтік жүйке жүйесінің қызметіне 
байланысты.

Эмпатия  -  адамның  басқа  адамдардың  жан  дүниесіннің  сыры  мен 
күйзелісін білу және оған жанашырлық білдіру қабілеттілігі. Эмпатияны алғаш 
американ психологі Э.Титченер ашып көрсетті.

Эстетикалық  сезім  - адамның  шындықтағы  қандай  болмасын  бір 
сұлулықты сезінуі. Бұл текті сезімдер сұлу, сымбатты, өмірге үйлесімді, әдемі 
көріністерді тамашалау немесе табиғаттағы, көркем-өнердегі, әсіресе, өмірдегі 
шынайы, әсем нәрселерден ләззат алу кездерінде байқалады.

Эстезиометр  -  тері  түйсігінің  сезгіштігін  байқау  үшін  қолданылатын 
аспап.

ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІ ӘДІСТЕРІ МЕН ТАРИХЫ 
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1. Психология ғылымының принциптері:
A) даму, сана, психика
B) детерминизм, сана, іс-әрекет
C) даму, жағдай, әрекет бірлігі
D) детерминизм, даму, сана мен іс-әрекет бірлігі 
E) дұрыс жауабы жоқ
2. Психология ғылым ретінде қалыптасу барысындағы 2-кезеңі: 
A) психиканың  механизмдерінің  даму  заңдылықтарын  зерттейтін  ғылым 
ретінде
В) психология мінез-құлық туралы ғылым ретінде
С) психология сана туралы ғылым ретінде
D) психология жан туралы ғылым ретінде
Е) барлық жауаптар дұрыс
3.  Лейпцигте  алғаш  эксперименталды  психологиялық  лабораторияны 
ұйымдастырған:
А) В. Вундт 
В) Ф. Аквинский
С) К. Левин
D) Р. Декарт 
Е) Х. Вольф 
4. Адамның өзін-өзі бақылау әдісі қалай аталады?
A) өзіндік сана
B) адаптация
C) идентификация
D) интроспекция
E) бақылау
5. Психика өмірлік бейнені анықтайды және өмір бейнесімен қоса-өзгереді 
деген психологиялық принцип...:
A) сана мен іс-әрекет бірлігінің принципі
B) жеке адамдық тәсіл принципі
C) детерминизм принципі
D) іс-әрекеттегі психиканың даму принципі
E) барлық жауаптар дұрыс
6. Психология ғылымының қалыптасуының 1-кезеңін көрсет:
A) психология сана туралы ғылым ретінде
B) мінез-құлық туралы ғылым ретінде
C) психика заңдылықтарын зерттейтін ғылым ретінде
D) психология жан туралы ілім ретінде
Е) барлық жауаптар дұрыс
7. Психикалық құбылыстардың топтастырылуы: 
А) психикалық заңдар,  психикалық  заңдылықтар,  психикалық  өмірдің 
нақты фактілері
В) психикалық процестер, психикалық қалып, психикалық қасиеттер
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С) психикалық функциялар, психикалық қасиеттер, психикалық қалып
D) А, С дұрыс
Е) А, В дұрыс
8. "Психика материадан туындайды" деген пікірді ұстанушылар...:
A) идеалист 
B) материалистер 
C) дуалист
D) идеалистер мен материалистер 
E) идеалистер мен дуалистер
9.  Психика –  рухтық құбылыс,  тануға келмейтін,  алғашқы,  материядан 
тыс өмір сүреді. Бұл сипттаманы бергендер ....:
A) идеалистер
B) дуалисттер
C) экзистенционалистер
D) материалистер
E) дұрыс жауабы жоқ.
10. Психология нені зерттейді?
A) психология-субъективті және объективті кездегі адамның психикалық іс-
әрекетінің заңдылықтары туралы ғылым
B) психология  -  адам  миының  табиғатын,  әлем  бейнесін,  адамның 
психикалық іс-әрекетінің заңдылықтарын зерттейтін ғылым
C) психология-материалдық  өмірді  бейнелеудің  жоғарғы  формасы  болып 
табылатын психикалық процестер туралы ғылым
D) психология-психикалық  құбылыстардың  даму,  қалыптасу  және  пайда 
болу заңдылықтарын және жалпы адам санасының нақты тарихы туралы ғылым
E) дұрыс жауап жоқ
11. Дж. Уотсон мінез-құлық бірлігі ретінде көрсетті:
A) ұсақ бөліктерге бөлінбейтін мінез-құлық акт
B) нақты мақсатқа бағыттау және оған жетудегі мінез-құлық
C) «стимул-реакция» қатынасын
D) сана
E) мінез-құлық мотивациясы.
12. Адамның детерминистік негіздерінің концепциясын ұсынған ғалым:
A) Р. Декарт
B) Б. Спиноза
C) Т. Рибо
D) Г. Спенсер
E) И. Гербарт
13. Тұрмыстық психология:
A) ғылыми -теоретикалық мәселелерді шешуге бағытталған
B) психологиялық  танымның  заты  ретінде  жасырын  мәнді  қасиетін 
анықтайды
C) психологиялық ақпаратты белсенді жинауы
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D) күнделікгі тәжірибеде жиналған білімдерге негізделуі
E) жаңа белгілерді, теорияларды және концепцияларды жасауы
14. Психика бұл...
A) адам  мен  жануарға  өмірдегі  заттар  мен  құбылыстардың  әсер  етуін 
бейнелейтін мидың қасиеті
B) психика дамуының жоғары кезеңі және қоғамдық дамудың өнімі
C) адамның қажеттіліктері өтеуге бағытталған әрекеттер жиынтығы
D) қоршаған ортаның әсеріне ағзаның жауап беру реакциясы
E) дұрыс жауап жоқ
15. Эмпириялық психологияның негізін салған ғалым:
A) Х. Вольф
B) В.Г. Лейбниц
C) Ф.Брентано
D) Дж. Локк
E) Р. Декарт
16. Бір адамды екінші бір адамнан ажыратуға негіз болатын ең маңызды, 
ең тұрлаулы ерекшеліктер:
A) психикалық кейіп
B) психикалық үрдістер
C) психикалық қасиеттер
D) психикалық жағдайлар
E) психикалық күй
17. Психология терминінің пайда болуы:
A) 17 ғасыр
B) 17-19 ғ.аралығы
C) 19 ғасыр
D) 20 ғасырдың басында
E) 18 ғасыр
18. Психология ғылым ретінде қалыптасуы:
A) 16 ғ.аяғы 
B) 15 ғ. ортасы
C) 17 ғ. басы
D) 19 ғ. аяғы
E) Дұрыс жауабы жоқ
19. «Психология» ұғымын ғылымға енгізген:
A) Э. Титченер
B) Х.Вольф
C) У. Джеймс
D) В. Дильтей
E) Д.Гартли

20.  Организмнің  дене  дамуындағы  «жан»  ерекшеліктерін  алғашқы 
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байланыстырған белгілі шығыс ғылымы:
A) Платон
B) Ибн Рошда
C) Фома Аквинский
D) Авиценна
E) Аввероэс
21. Психология ғылымының міндеттері:
A) тұлғаның қалыптасуындағы тиімді ұйымдастыру процесі
B) болашақ ұрпақтарды тәрбиелеу
C) адамдардың психикалық өмірінің заңдылықтарын зерттеу 
D) адамдардың өмірлік күшін зерттеу
E) дұрыс жауабы жоқ
22.  Адамның  түрлі  көңіл  күйінің  тұрақты  компоненттерін  білдіретін 
психикалық құбылыс: 
A) психикалық қасиет
B) психикалық үрдіс
C) психикалық құбылыс
D) психикалық жағдай
E) психикалық кейіп немесе күй
23.  Аталған  психикалық  құбылыстардың  ішінен  қайсысы  психикалық 
қасиеттерге жатады: 
A) түйсік, қабылдау, ес, ойлау
B) байқағыштық, шабыт, ренжу
C) мінез, қабілет, темперамент
D) эмоция, сезім, ерік
Е) қарым-қатынас, іс-әрекет, мінез
24. Шығармашылық күш таситын психикалық қалып:
A) шабыттану
B) ақыл-ой әрекеті
C) қуану
D) таңдану
E) қобалжу
25.  Психика  дамуының  жалпы  заңдылықтарының  мәнісін  зерттейтін 
психология саласы:
A) спорт психологиясы
B) салыстырмалы психология
C) медициналық психология
D) жалпы психология
E)  зоопсихология
26. Психология ғылымының салаларын атаңыз:
A) генетика,  жалпы  психология,  философия,  логика,  педагогикалық 
психология
B) эстетика, тарих, философия, педагогика, зоопсихология
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C) жалпы, педагогикалық, спорт, әлеументтік, жас ерекшелік, медициналық 
психология 
D) генетика, биология, этика, педагогика, салыстырмалы психология
E) спорт, педагогика, философия, логика, мәдениет психологиясы
27. Медициналық психология тармақтарын көрсетіңіз:
A) нейропсихология,  психофармакология,  психотерапия, 
психопрофилактика
B) олигофренопсихология, сурдопсихология, тифлопсихология
C) оқыту, тәрбие, ұстаз психолоиясы
D) ғарышкерлік, авиациялық, инженерлік психология
E) дұрыс жауап жоқ
28. Педагогикалық психология нені зерттейді?
A) жеке  адам  қалыптасуындағы  және  оны  оқыту  мен  тәрбиелеу 
барысындағы әртүрлі психологиялық заңдылықтар
B) психологиялық көріністер
C) әскери қызмет жағдайындағы іс-әрекет
D) еңбек іс-әрекетінің салаларындағы ерекшеліктер
E) тергеу  процесіне  қатысушылардың  жүріс-тұрысының  психикалық 
ерекшелігін
29. Заң психологиясының тармақтары:
A) психопатология,  психопрофилактика,  нейропсихология,  клиникалық 
психология
B) сот  психологиясы,  қылмыс  психологиясы,  еңбекпен  түзету 
психологиясы
C) тәрбие, оқыту, ұстаз психологиясы 
D) балалар, ересектер, кәрілік психологиясы 
E) дұрыс жауабы жоқ 
30. Есту кемістігі бар балалардың психикасын зерттейтін ғылым саласы:
A) олигофренопсихология
B) жас ерекшелігі
C) тифлопсихология
D) сурдопсихология
E) салыстырмалы психология
31.  Адам  мен  жануарлардың  психологиялық  ерекшеліктеріндегі 
айырмашылықтарды зерттейтін психология ғылымының саласы:
A) тифлопсихология
B) жас ерекшелігі
C) олигофренопсихология
D) педагогикалық психология
E) салыстырмалы психология

32.  Жарыс және  жаттығу процесіндегі  адам психикасының қалыптасуы 
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мен дамуын, топ ішіндегі  өзіндік заңдылықтарды зерттейтін психология 
ғылымының саласы:
A) зоопсихология
B) жалпы психология
C) спорт психологиясы
D) қылмыстық психология
E) медициналық психология
33. Байқау әдісі деген не:
A) информация жинау 
B) мақсатсыз жасалған зерттеу
C) байқау кезінде орта факторлары мінез-құлыққа әсер етпейді
D) тұлғаның  іс-әрекеті  мен  мінез-құлқы  туралы  психологиялық  деректер 
мақсатпен жинау және оларды талдау, түсіндіру 
E) дұрыс жауап жоқ 
34.  Төменде көрсетілгендердің қайсысы табиғи эксперимент элементі 
болып табылады?
A) зерттелетін  әрекет  жағдайларына  эксперименттік  ықпал  жасалып, 
әрекеттің өзі оның табиғи түрінде бақыланады
B) зерттеу техникалық тәсіл қолданылмай жүргізіледі
C) зерттеуде әңгіме ерікті түрде болады және психолог хаттама жазады
D) видеофильмдер көру
E) дұрыс жауабы жоқ
35.  Лабораториялық  эксперимент  арқылы  адамның  зейін  көлемін  анықтауға 
арналған аспап:
A) хроноскоп 
B) тахистаскоп
C) аудиометр
D) эргограф
E) эстезиометр
36.  Ұжымдағы  немесе  топтағы  өзара  қарым-қатынасты  зерттеуге 
мүмкіндік беретін психологиялық зерттеу әдісі: 
A) тест
B) анкеталау
C) интервью
D) әңгімелесу
E) социометрия
37.  Адамның  хаттары,  күнделіктері,  өмірбаяны,  шығармалық 
туындылары және қолтаңбалары арқылы зерттеу әдісі:
A) әңгімелесу
B) сауалнама
C) биографиялық

D) сұхбат
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E) дұрыс жауабы жоқ
38. Аутогендік жаттығулар әдісін енгізген психотерапевт:
A) Д. Равен
B) И.Г.Шульц
C) А.Бине
D) Р.Кеттелл
E) Дж.Морено
39. Психодиагностикалық әдістер негізінде психологтың тұтынушы немесе 
баланың  нақты  күйзелістерінің,  тілектерінің,  танымдық  процестеріннің 
даму ерекшеліктеріне жүргізілетін жұмыстарын таңдау әдісі:
A) психокоррекциялық әдіс
B) психодиагностикалық әдіс
C) психобиографиялық әдіс
D) психопрофилактикалық әдіс
E) дұрыс жауабы жоқ
40. Психокоррекциялық әдістің негізгі бағыттары:
A) эксперимент және топтық пікір сайыс
B) аутотренинг және топтық тренинг
C) ролдік ойын әдісі, және байқау
D) аутогендік жаттығулар және ойын әдісі
E) дұрыс жауабы жоқ
41. Табиғи экспериментті психологияға алғаш енгізген психолог:
A) Г.И. Челпанов
B) Н.И.Красногорский
C) Б.Г.Ананьев
D) В.Вундт
E) А.Ф. Лазурский
42. Ең алғаш зият тестілерін енгізген психолог:
A) А.Бине
B) В.Н.Бузин
C) Р. Амтхауэр
D) М. Мейли
E) Ф.Гальтон
43.  Төменде  көрсетілген  психологтардың  қайсысы  топтық  қарым-
қатынасты зеттеуге «социометриялық» әдісті ұсынған ғылым:
A) Д.Векслер
B) Ч. Осгуд
C) Г.Айзенк
D) Дж. Морено 
E) М.Люшер
44. Адамның тері түйсігінің сезгіштігін зерттейтін аспап:
A) тахистаскоп
B) пнеймограф
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C) аудиометр
D) хроноскоп
E) эстезиометр
45.  Эксперименттік  лабораторияда  денедегі  бұлшық  еттердің  жұмысын 
тіркеп отыру үшін қолданылатын аспап:
A) хроноскоп
B) эргограф
C) тахистаскоп
D) эстезиометр
E) аудиометр
46.  Вербалды  коммуникация  негізде  алғашқы  әлеуметтік  және 
әлеументтік-психологиялық ақпарат алуға негіделген әдіс:
A) социометрия
B) тест
C) анкета
D) интервью
E) ақпарат
47. Психодиагностикалық әдістерге қандай талаптар қойылады?
A) валидтілік, дәлдік, сенімділік
B) жас ерекшеліктеріне сәйкес келуі
C) тиімділік және қысқалық
D) әкімшілік шешімдерімен бекітілуі
E) дұрыс жауабы жоқ
48. Психологияда эксперименттік жолмен зерттеудің негізін салған ғалым?
A) В.Вундт
B) Н.Н.Ланге
C) А.Бине
D) М. Люшер
E) К.Леонгард
49. Тест ұғымын алғаш енгізген психолог: 
A) В. Штерн
B) Ф. Гальтон
C) Дж. Фишер
D) Дж.М.Кеттел
E) барлық жауаптары дұрыс
50. Психикалық процестің пайда болу шапшаңдығын өлшейтін аспап:
A) тахистоскоп
B) эктезиометр
C) аудиометр
D) эргограф
E) хроноскоп

51. Зерттелушіні арнайы жасалған жағдайда немесе жағдайаттарда зерттеу 
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үшін арнайы ұйымдастырылған тәжірибе:
A) бақылау
B) эксперимент
C) гипотеза
D) терапия
E) коррекция
52. Төмендегі көрсетілген психологиялық әдістердің қайсысын пассивтіге 
жатқызуға болады?
A) байқау
B) табиғи эксперимент
C) лабораториялық эксперимент
D) интервью
E) коррекциялық
53. Вербальдық қарым-қатынас негізінде ақпарат алу әдісі:
A) бақылау
B) эксперимент
C) әңгімелесу
D) биографиялық
E) тест
54. Топтағы тұлғааралық қатынастардың өзіндік ерекшеліктерін зерттеуге 
мүмкіндік беретін психологиялық әдіс:
A) социометрия
B) тест
C) анкета
D) әңгімелесу
E) сұхбат
55.  Адамның  жеке  даралық  психологиялық  қасиеттерін  және  даму 
деңгейін,  білімін  салыстырмалы  шамамен  анықтауға  арналған 
стандартталған тапсырмалар жүйесі:
A) байқау
B) тест
C) эксперимент
D) әңгімелесу
E) интроспекция 
56.  Белгілі  бір  жоспар  бойынша  жүйелі  түрде  біраз  уақыт  зерттелуші 
адамның психологиялық ерекшеліктерін анықтау әдісі:
A) байқау әдісі 
B) әңгімелесу әдісі
C) тестілеу әдісі
D) моделдеу әдісі
E) анкета әдісі

57. Сұхбат әдісінің ең негізгі кемшілігі:
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A) зерттеуші жауаптарды дұрыс интерпретация жасамауы мүмкін
B) жауап берушілер дұрыс ақпарат бермеуі мүмкін
C) кейбір сұрақтарға жауап беруде, зерттелінушіге бас тартуына мүмкіндік 
береді 
D) үлкен топ адамдарын қамтуға мүмкіндік бермейді
E) дұрыс жауабы жоқ
58. Сауалнама - бұл ...
A) белгілі  бір  жоспар  бойынша  жүйелі  түрде  адамның  психологиялық 
ерекшеліктерін анықтау 
B) арнайы топтағы адамдардан психологиялық ақпарат алу үшін сауалдар 
жазылған сұрақтар жүйесі 
C) адамның білім деңгейін анықтау
D) вербальдық қарым-қатынас негізінде ақпарат алу
E) адамдармен әңгімелесу арқылы ақпарат алу тәсілі
59. Тері түйсігінің сезгіштігін байқау үшін қандай аспап қолданылады?
A) аудиометр
B) тахистоскоп
C) эгограф
D) хроноскоп
E) эстезиометр
60.  Қай кезден  бастап,  психикалық құбылыстарды эксперимент  жүзінде 
әртүрлі құрал жабдық аспаптардың көмегімен зерттей бастады?
A) XIX ғасырдың екінші жартысынан бастап
B) XX ғасырдан бастап
C) XIX ғасырдың бірінші жартысынан бастап
D) XVIII ғасырдын бастап
E) Дұрыс жауабы жоқ
61. Эксперименттік әдіспен зейін мен қабылдауды зерттеген ғалым:
A) А.Бине
B) В.Вундт
C) Н.Н.Ланге
D) А.Ф.Лазурский
E) Г.И.Челпанов
62. Психологтардың I дүние жүзілік конгресі қай жылы және қай қалада 
өтті?
A) 1888 жылы Италияда
B) 1889 жылы Парижде
C) 1887 жылы Лейпцигте
D) 1990 жылы Мәскеуде
E) Дұрыс жауабы жоқ

63. Когнитивтік теория негізінде жеке адамға түсініктеме:
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A) «схема»
B) «конструкт»
C) «дағды»
D)  «модель»
E) «установка»
64.  Қай  жылы  және  қай  жерде  дүние  жүзілік  психологтардың  XVIII 
конгресі өтті?
A) 1966 жылы Мәскеуде
B) 1980 жылы Лейпцигте
C) 1957 жылы Германияда
D) 1900 жылы Парижде
E) дұрыс жауабы жоқ
65. Қазақстанда 1935-1940 жылдары қай орыс психологі, профессор қызмет 
етті?
A) В.В.Давыдов
B) Д.Б.Эльконин
C) А.П.Нечаев
D) В.С.Мелников
E) дұрыс жауабы жоқ
66. Орынбор қаласында қай жылы және кімнің «Психология» атты еңбегі 
жарық көрді?
A) 1935 жылы, П.Н. Архангельскийдің
B) 1921 жылы, А.С. Макаренконың
C) 1925 жылы, В.Н.Мясищев
D) 1935 жылы, А.В. Запорожецтің 
E) 1923 жылы, В.Я. Струминскийдің
67. "Бихевиоризм" терминін енгізген ғылым?
A) Дж Уотсон 
B) Г. Салливан
C) Г. Олпорт
D) Б. Ф.Скиннер
E) Э. Толмен
68."Гештальтпсихология" - қай жақта пайда болды?
A) Англия
B) Норвегия
C) Германия
D) Австрия
E) Америка
69. Берілген ішінен «психоанализ» зерттегендерді не біріктіреді. 
A) «Мен» жоғарғы дамуына акцент
B) «Мен» идеалдық 
C) архетиптер
D) санасыз
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E) дұрыс жауабы жоқ
70. Қазақ тілінде ең алғаш «Психология» оқулығы мен «Жан жүйесі және 
өнер таңдау» еңбектерін жазған:
A) Қ.Б. Жарықбаев
B) М..Жумабаев
C) М..Мұқанов
D) Ж.Аймауытов
E) А.Темірбеков
71. Фрейдизм негізін қолдаушы ғалым? 
A) К.Халл
B) З. Фрейд
C) Т.Гоббс
D) Д.Гартли
E) Э. Толмен
72. Гештальт- психология нені зерттейді?
A) қабылдау
B) жүріс- тұрыс
C) стимул
D) реакцию
E) рефлекс
73. «Психоанализ» негізін қалаушы кім?
A) Б. Скиннер
B) К.Г.Юнг
C) К. Левин
D) З. Фрейд
E) Э. Толмен
74. Қазақстандағы ең алғашқы психолог ғалым:
A) Қ.Б. Жарықбаев
B) Ә.Темірбеков
C) Т.Т.Тәжібаев
D) С. Балаубаев
E) Ш. Әлжанов 
75. Дуализм негізін салушы кім?
A) Аристотель
B) Р.Декарт
C) Гиппократ
D) С.С.Стивенс
E) Д.Б.Уотсон
76.  Адамның  өзін  практикалық  және  танымдық  іс-әрекеттің  субъектісі, 
жеке адам ретінде ұғынуы және бағалауы. Бұл - :
A) өзін-өзі бағалауы
B) өзін-өзі анықтауы
C) өзін-өзі жетілдіруі
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D) өзіндік тәртібі
E) өзіндік сана-сезім
77. Психикалық бейнелеудің жоғары формасы:
A) сана 
B) қажеттілік 
C) инстинкт 
D) темперамент
E) түйсік
78. Сана деген не? 
A) адамның өмір процесінде өзін-өзі саналы түрде түсінуі 
B) іс-әрекет пен нәтиженің бірлігі 
C) ішкі және сыртқы іс-әрекеттің нәтижесі
D) бірлескен  психика  түрі,  адамның  еңбек  әрекетінде  қалыптасуының 
тарихи қоғамдық жағдайларының нәтижесі
E) күрделі, көбінесе ішкі қарама-қайшы келетін, бірақ біріккен процесс

МИ ЖӘНЕ ПСИХИКА
79. Рецептор дегеніміз ...: 
A) клетка, бұлшық етті жұмысқа келтіруін орындаушы
B) аналитика-синтетикалық нерв аппараты 
C) аппарат, сыртқы және ішкі ортаны қабылдау әрекеті 
D) нерв клеткасы 
E) бас миы
80.  Жоғары  психикалық  функциялар  дамуының  мәдени-тарихи 
теориясының негізін салған психолог:
A) В.И.Бехтерев
B) Л.С. Выготский
C) К.Э.Фабри
D) К.К.Корнилов
E) А.В. Брушлинский
81. Ми қыртысы қандай бөліктерден тұрады?
A) қозу, тежелу, сөне тежелу
B) мишық, сопақша, аралық, ортаңғы
C) нейрон, аксон, дендрит, жұлын
D) маңдай, төбе, желке, самай
E) дұрыс жауабы жоқ
82. Жануарлар психикасының түрлері:
A) әдет, дағды, икемділік
B) психика, сана, дағды
C) инстинкт, дағды, интеллект 
D) рефлекс, инстинкт, әдет
E) дұрыс жауабы жоқ
83. Адамның дем алу, түшкіру, шайнау, жұтыну реакцияларының қызметін 
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атқаратын орталық нерв жүйесі:
A) мишық
B) аралық ми
C) ортаңғы ми
D) жұлын
E) сопақша ми
84. Динамикалық стереотип дегеніміз:
A) сырттан  немесе  іштен  келген  тітіргендіргіштерге  организмнің 
қайтаратын жауап реакциясы
B) организмге  қажетті  құбылыстарды  білдіретін  көптеген  сыртқы 
тітіргендіргіштердің әсерінен пайда болатын ми қабығының қызметі
C) әр түрлі тітіргендіргіштердің әсері нәтижесінде жүйке жүйесінің қызмет 
жасап тұрған белсенді күйі
D) үнемі  қайталанып отыратын тітіргендіргіштерге  организмнің төселуін, 
соның нәтижесінде ми қабығында қозу мен тежелу жүйесінің жасалуы
E) дұрыс жауабы жоқ
85.  Рефлекс  туралы  «Бас  миының  рефлекстері»  теорияның  негізгі 
қағидаларын нағыз ғылыми тұрғыдағы еңбек авторы:
A) И.М. Сеченов
B) П.К. Анохин
C) Н.А. Бернштейн
D) И.П. Павлов
E) Е.Н.Соколов
86. Әр түрлі тітіркендіргіштердің әсері нәтижесінде нерв жүйесінің қызмет 
жасап тұрған белсенді күйі:
A) тежелу
B) қозу
C) сөне тежелу
D) ажырата тежелу
E) рефлекс
87. И.М. Сеченов және И.П. Павлов мидың барлық рефлекстік қызметін 
қандай нервтік процестер негізінде анықтады:
A) тежелу мен рефлек
B) сөне тежелу мен қозу
C) қозу және тежелу
D) шартты және шартсыз рефлекс
E) дұрыс жауабы жоқ
88.  И.П.  Павлов  ми  қабығының  негізгі  жұмысының  қандай  қызметтен 
тұратындығын көрсетіп берді?
A) анализдік және синтездік
B) бірінші және екінші сигнал жүйелері
C) динамикалық стереотип
D) барлық жауабы дұрыс
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E) дұрыс жауабы жоқ
89.  Рефлекс  табиғаты  мен  қызметін  ғылыми  тұрғыдан  тұжырымдаған 
ғалым:
A) П.Я.Гальперин
B) П.К.Анохин
C) Н.А.Бернштейн
D) Г.И.Челпанов
E) И.М.Сеченов
90. Көрсетілгендердің қайсысы инстингке жатпайды?
A) бөгет құру 
B) тамақтану
C) інді қазу
D) сөйлеу
E) құмырсқа илеуін жасау
91. Организмнің сыртқы ортамен байланысын жүзеге асырып, айналадан 
келетін тітіркендіргіштерге жауап қайтару қызметін атқарушы: 
A) психика және ми 
B) жұлын
C) жүйке жүйесі 
D) рецепторлар 
E) бас миы 
92. Адамның қарапайым қозғалыстар жұмысын басқаратын орталық бұл 
-..:
A) ми бағанасы
B) рефлекс
C) шартсыз рефлекс
D) шартты рефлекс
E) жұлын
93. Адамның психикалық функциясының анатомиялық субстраты:
A) жұлын және ретикулярлық формация
B) сопақша ми және мишық
C) үлкен ми сыңарларының қыртысы
D) ортаңғы және аралық ми
E) дұрыс жауап жоқ
94. З. Фрейд бойынша туа пайда болатын инстингтер? 
A) ұрпақ жалғастыру және адамның дамуы
B) адамды жетілдіру және өмірді сақтау
C) ұрпақ жалғастыру және өзін-өзі сақтау
D) "мен" қасиетін нақтылау
E) дұрыс жауап жоқ

95. Атап өткен қасиеттер ішінен жануарлардың инстинкттік мінез-құлқын 
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не мінездейді? 
A) туа біткен және тұқым қуалау арқылы беріледі
B) тану жолы арқылы саналы іс-әрекеттен пайда болған
C) бірден пайда болған және өзгерілмейтін мінез-құлық 
D) объективті әлемді бейнелейтін материя қасиеті 
E) барлық жауаптар дұрыс
96. Рефлекс деген не?
A) ағзаны әрекет жасауға келтіретін процесс
B) нерв  жүйесінің қызметі  арқылы,  сырттан  немесе  іштен  келетін 
тітіркендіргіштерге ағзаның берген жауап реакциясы
C) әрекет жағдайының әлсізденуі мен тоқталуы
D) ми қабығының қозуына ошақтық орналасуы
E) өмір  жағдайына  ағзаның  бейімделуін  қамтамасыз  ететін  жүріс  - 
тұрыстық еріксіз формасы
97.  Белгілі  бір  рефлекстің  қызмет  атқаруын  қамтамасыз  ететін 
құрылымдардың қызметінің жолы қалай атайды?
A) рефлекс
B) шартты рефлекс
C) рефлекс доғасы
D) шартты рефлекс
E) барлық жауаптар дұрыс

ЖЕКЕ АДАМ ПСИХОЛОГИЯСЫ 
98.  Адамның  белсенділігі  саналы  қойылған  мақсатқа  жетудегі, 
бағыттаудағы,  оның  қажеттері  мен  қызығуларын  қанағаттандырумен 
байланыстылығы нені білдіреді?
A) жеке адамның бағыттылығын 
B) жеке адамның талғамын
C) жеке адамның әрекетін 
D) жеке адамның адамгершілігін
E) дұрыс жауабы жоқ 
99. Жеке адам ... :
A) қарым-қатынас, іс-әрекет процесінде қалыптасқан адам
B) белгілі бір қарым-қатынас жағдайында қалыптасқан, нақты адам
C) өзіне тән еркшеліктері бар адам
D) қоғамда дамыған өзіне тән білімі, тәжірибесі, айналысатын ісі болатын, 
қандай да бір қоғам мүшесі болып табылатын адам
E) дұрыс жауабы жоқ
100.  Шындықтағы  заттар  мен  құбылыстарды  белсенділікпен  танып,  білуге 
бағытталған адамның біршама тұрақты жеке ерешелігі:
A) қажеттілік
B) қызығу
C) дүниетаным
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D) мұрат
E) сенім
101. Фрустрация - бұл…?
A) жеке адам бақыттылығы мен объективті мүмкіндіктер арасындағы ішкі 
кикілжің 
B) көңілдің  бұзылуы,  белгілі  бір  істің  жүзеге  аспай,  адамның көңіл  күйі 
құлазып, бойын ашу-ыза, қайғы түсудегі психикалық қалып
C) адам көтере алатын қанағаттанбау деңгейіндегі қалып 
D) адам қатты соққы алатын қалып
E) қалаған  мақсатқа  жетудегі  жойылмайтын  объективті  келген,  жеке 
адамның  саналы  және  іс-әрекетінің  дұрыс  ұйымдаспауынан  болатын 
психикалық қалып
102. Мақсаттары қоғам мақсатына сай жалпы іс-әрекетпен біріктірілген 
адамдар тобы 
A) ұжым
B) топ
C) кооперация
D) конгломерат
E) корпорация 
103. Даралық ... : 
A) бұл  адамның  белгілі  өмір  жағдайына  және  дамуына  байланысты 
қажеттілік 
B) осы адамға ғана тән қасиеттерге ие болушылық
C) санасы бар адам 
D) психикалық құбылыс 
E) жеке адамның жан дүниесі
104. Жеке адамның өмір бағытын көрсететін компонентер:
A) даралық, мотив, сенім, интеллект, бейімділік
B) бағыт, ерік, шешімділік, қызығу, мазасыздану
C) мақсат, қызығу, мотив, сенім, рухани, бағыт 
D) түрткі, қызығу, дүниетаным, сенім, мұрат, талғам, бейімділік
E) дұрыс жауабы жоқ
105. Жоспарланған ісі мен мүдделі мақсаты түрлі себептер мен кедергілерге 
ұшырап, адамның көңілінің бұзылуы, бойы ашу-ызаға кернеп, қайғыруы:
A) фрустрация
B) бағдар
C) күйзеліс
D) қиналу
E) дұрыс жауабы жоқ
106. Кез келген тіршілік иесі ретінде адам белсенділігінің көзі болатын:
A) тәрбие
B) қажеттілік
C) нышан
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D) қабілеттіліктер
E) оқу
107. Үлгіге еліктеу мұқтаждығы:
A) стресс
B) құмарлық
C) ерік
D) идеал
E) мотив
108. Белгілі бір қоғам мүшесі қандай да бір іспен шұғылданады, азды-көпті 
тәжірибесі бар өзіне тән өзгешелігі бар адамды атаймыз: 
A) индивид
B) ерекшелік
C) дарын
D) интеллект
E) жеке адам (тұлға)
109. Әлеументтенудің әлеуметтік-психологиялық механизмі:
A) интеграция, адаптация, илану, қызығу
B) идентификация,  еліктеу,  иландыру,  әлеуметтік  фасилитация, 
конформдық
C) қажеттілік, талғам, мұрат, сенімділік
D) дүниетаным, бейімділік, сенім, мұрат
E) дұрыс жауабы жоқ 
110. Жеке адам психологиясының тарихын зерттеудегі кезеңдер:
A) әдеби-философиялық, клиникалық, эксперименталдық 
B) лабораториялық, эксперименталдық, клиникалық
C) когнитивті, психоаналитикалық, эксперименталдық
D) клиникалық, психоаналитикалық, лабораториялық
E) дұрыс жауабы жоқ
111. Онтогенездегі даму, ол ...:
A) өмірдегі зерделі жастағы кезеңдегі даму
B) адамның туғаннан өлгенге дейінгі дамуы
C) адамның іште жатқан кезде дамуы
D) жеткіншек кезеңіндегі даму
E) балалық кезеңіндегі даму
112. Жетістікке жетуге бағытталған мінез-құлықтың саналы қортындысы қалай 
аталады? 
A) түрткі 
B) қажеттілік
C) ниет
D) міндет
E) мақсат

113. Субъектінің өмір сүру жағдайы ықпалымен қалыптасатын және оның 
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белсенділігінің  бағыттылығын  анықтайтын,  яғни  түрлі  әрекетке 
итермелейтін, себеп: 
A) белсенділік
B) мақсаттылық
C) түрткі
D) бағыттылық
E) шешімділік
114. Егер адам тез және сенімді түрде шешім қабылдап, ол әр кезде дұрыс 
бола бермесе онда ол жеке адамның мынадай қасиетін көрсетеді?
A) шыдамдылық
B) табандылық
C) шешімділік
D) асығыстық
E) жинақылық
115. Жеке адам бағыттылығы – бұл:
A) үстем болып табылатын адамның қажетті көрінісін білдіретін мотивтер, 
қызығушылықтар, сенімдер және т.б. жүйелермен бейнеленуі 
B) түрлі жағдайларға байланысты тірі заттың қалпы 
C) бір затқа зейінді тұрақтата алу 
D) белсенділікті талап ететін қызығулар 
E) дұрыс жауабы жоқ
116. Адамның өзіне өмірден өнеге іздеуі, біреуді ардақ тұтып, қастерлеу:
A) сыйластық
B) мұрат
C) сыйыну
D) бағдар
E) дұрыс жауабы жоқ
117. Жеке адам ұғымының анықтамасы:
A) сүт қоректілер класына жататын биологиялық тіршілік иесі
B) жеке адамның жаны туралы ғылым
C) әрекетті автоматты түрде жасау тәсілі
D) қоғамдық даму өкілі, саналы индивид, қоғамда өз орны бар және белгілі 
бір қоғамдың роль атқарушы
E) тірі ағзаның өз қалпына немесе сыртқы әрекетке өзгеріспен реакция беру 
қасиеті
118. Жеке адамның қатынас теориясының авторы:
A) П.П.Блонский
B) Л.И.Божович
C) В.Н.Мясищев
D) А.Г.Асмолов
E) М.М.Бахтин

119.  Қажеттіліктің  иерархиялық  құрылым  концепциясын  көрсеткен 
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ғалым:
A) А.Маслоу
B) М.Робер
C) К. Левин
D) Ч.Дарвин
E) Ж.Пиаже
120. «Мен» концепциясы бұл -:
A) тұлғаның өзінің мүмкіндіктерін бағалауы
B) әлеуметтік рольдің талаптарына индивидтің келісуі
C) индивидтің өзі туралы елесі
D) басқа адамдардың көмегімен индивидтің әлеуметтік рольді түсінуі
E) дұрыс жауабы жоқ 

ІС-ӘРЕКЕТ ЖӘНЕ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ПСИХОЛОГИЯСЫ 
121. Қарым-қатынас қандай функцияларды атқарады? 
A) вербальды, биологиялық, коммуникативтік
B) материалдық, психологиялық, түсінушілік, координациялық
C) когнитивтік, мотивациялық, амотивтік, ақпараттық 
D) ақпараттық,  әсер  етушілік,  түсінушілік,  координациялық,  қарым-
қатынасты орнату, амотивтік
E) дұрыс жауабы жоқ
122. Дағды бұл ... :
A) іс-әрекеттің бірнеше рет қайталануы 
B) әрекеттерді автоматталынған түрде орындау тәсілі 
C) адамның іс-әрекет тәсілдерін меңгеру 
D) жоғарғы деңгейге жеткен іс-әрекет 
E) дұрыс жауабы жоқ 
123. Қабілет, адамның жеке даралық психологиялық ерекшелігі, және ол 
көрінеді:
A) іс-әрекетте
B) мақсатта
C) мотивта
D) сөзінде
E) есте сақтауда
124.  Адамның  қызығушылық  пен  қажеттілігін  қанағаттандыруға 
бағытталған әрекеттер жиынтығы қалай аталады?
A) әрекет 
B) іс-әрекет
C) жүріс-тұрыс 
D) қозғалыс
E) амалдар

125. Жеке мақсатты іске асыруға бағытталған, әрекетті орындау тәсілдері:
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A) әрекет
B) мотив
C) операция
D) мақсат
E) дағды
126. Мақсатқа жетуге бағытталған процесс деп ... атайды
A) операция
B) мотив
C) міндет
D) икем
E) әрекет
127. Іс-әрекеттің негізгі түрлері 
A) ойын, еңбек
B) ойын, оқу, еңбек
C) еңбек, қарым-қатынас
D) дұрыс жауап жоқ
E) іскерлік пен дағды 
128. Адамды белсенді әрекетке итермелейтін:
A) түрткі
B) ерік 
C) еріктік күш жігер 
D) бағыттылық
E) мақсаттылық
129. Іс-әрекеттің негізгі құрамдық бірлігі болып табылатын:
A) әрекет
B) мотив
C) мақсат
D) дағды
E) операция
130. Іс - әрекет бұл ...
A) адамның  саналы  мақсатпен  орындалатын  жеке  амалдары  мен 
қозғалыстар әрекеттерінің жүйесі 
B) қажеттілікті қанағаттандыру процессі
C) барабар тітіргендіргіштердің бейнелену формасы
D) тілекті қанағаттандыру тәсілі
E) дұрыс жауап жоқ
131.  Алғашқыда  саналы  орындауды  қажет  ететін  әрекет  бөліктерінің 
жаттығу нәтижесінде автоматтандырылған түрі…деп аталады:
A) еңбек
B) ойын
C) дағды

D) жаттығу
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E) икемділік
132.  Адам  текстің  мағынасын  түсінумен  қатар  алдағы  сөздердің 
мағынасын аңғару дағдысы:
A) адаптация
B) антиципация
C) іскерлік
D) түйсіну
E) дағды
133.  Қоғам  мүшесі  ретінде  адамның  басқа  адамдармен  өзара 
әрекеттесуіндегі өзгеше формасы, бұл ...:
A) ұжым
B) өзара қарым-қатынас
C) коммуникация
D) топ
E) қарым-қатынас
134. Әрекет акцепторы ұғымын енгізген ғалым:
A) В.В.Белоус
B) П.Я.Гальперин 
C) И.М.Сеченов
D) П.К.Анохин
E) А.А.Ухтомский
135. Іс әрекет немен анықталады 
A) мақсаттылықпен 
B) қажеттілікпен
C) түрткімен
D) жеке амалдармен
E) барлық жауаптар дұрыс 
136. Балалық шақтағы негізгі іс-әрекет:
A) еңбек
B) оқу
C) ойын
D) қарым-қатынас
E) дұрыс жауабы жоқ
137. Сыртқы заттық іс-әрекеттің ішкі психикалық әрекетке ауысуы қалай 
аталады?
A) интериоризация
B) экстериоризация
C) интерференция
D) интроспекция
E) интеракция

138. Субьектінің алған білімдері мен дағдыларының жиынтығы арқылы 
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іс-әрекетті орындауға қатысты меңгерген қабілет:
A) дағды
B) жаттығу
C) әдет
D) икемділік
E) дұрыс жауабы жоқ
139. Егер әрекетті бірнеше рет ұзақ қайталанып, жаттықтырылса, онда не 
қалыптасады?
A) іскерлік
B) әдет
C) қылық
D) дағды
E) мінез-құлық
140. Тілдесу тәсілі болатын – мимика, жест, пантомимика:
A) стереотиптік
B) парлингвистикалвқ
C) экстралингвистикалық
D) кеңістіктік-уақыттық
E) оптико- кинестетикалық
141. Адамның өмірдегі әртүрлі қажетті белсенділіктерін қанағаттандырудағы іс-
әрекетіндегі мотивтер түрлері:
A) қызығушылық, талғам, синтез, физикалық
B) әлеуметтік, рухани, материалдық, органикалық, функционалдық
C) органикалық, қозғалыс, дағды, икем
D) әдет, дағды, қызығушылық, рухани
E) дұрыс жауабы жоқ
142.  Адамның ақыл-ой әрекетінің  әуелде  сыртқы заттық әрекет  түрінде 
көрініп,  бірте-бірте  ішкі  психикалық  амалға  ауысуын  көрсеткен 
ғалымдар:
A) П.К.Анохин, С.Л. Рубинштейн, Б.Г.Ананьев 
B) Б.М.Кедров, Б.М.Теплов, Б.Ф.Ломов
C) Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин
D) И.М.Сеченов, А.А.Ухтомский, К.М.Быков
E) Н.И.Красногорский, Б.М.Теплов, А.Н.Леонтьев
143.  Жеке  адамның  өмірінде  тұрақтанып  қалыптасқан,  бойына  дарып 
үйреншікті  болып  кеткен  қылық,  адамның  санасына  тәуелсіз  түрде 
қажеттілігіне айналып, қалыптасып кеткен тұрақты дағды:
A) икемділік
B) дағды
C) нышан
D) әдет
E) дұрыс жауабы жоқ
144.  Адамдар  арасында  нақты  байланысты  орнатудың  күрделі  көп 
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функциялы процесі қалай аталады?
A) адаптация
B) қарым қатынас
C) рефлекция
D) махаббат
E) іс-әрекет
145. Өзара келісім арқылы екі жақты да қанағаттандыратын шешім табу 
мінез-құлқы қалай аталады? 
A) достық
B) қызметтесу
C) компромисс
D) комплименттік
E) өзара сыйластық
146. Адамдар арасындағы вербалді қарым-қатынас:
A) жест және мимика
B) жест және көзбен қатынас
C) мимика және сөйлеу
D) тіл және сөйлеу
E) мимика және понтомимика
147. Икемділік дегеніміз не? 
A) күрделі жүйке жүйесін меңгеру
B) бұл мақсатқа жету шеберлігі
C) игерілген білім мен дағдыны әрекет тәсілдерін таңдау және жүзеге асыру 
үшін колдану
D) дағдылар қатарын толық меңгеру
E) білімді меңгеру

ҰЖЫМ ЖӘНЕ ТОП ПСИХОЛОГИЯСЫ
148. Шағын топтағы қандай мүше лидер бола алады?
A) топқа танымал мүше
B) қарым-қатынаста үлкен көрсеткішке ие болған адам
C) топтың шешім қабылдауына әсер ете алатын адам
D) тартымды адам
E) бұзық жасөспірімдерді басқарушы
149. Ұжымда ...
A) өзара  қарым-қатынас  топтық  іс-әрекетінің  жеке  мәні  мен  қоғамдық 
құндылық мәні мен жанамаланады
B) іс-әрекет мақсаты ұжым ішінде қалады
C) жеке  адам  аралық  қарым-қатынас  біріккен  іс-әрекет  мазмұны  мен 
жанама келмейді
D) басқа адамды түсіну тәсілі 
E) басқа адамның жүріс-тұрысымен адалдық негізінде келісу
150. Лидердің негізгі функциясы қандай:
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A)  ұжым тәрбиесі
B) қарым-қатынас процесін бақылау
C) әр топ мүшесінің өміріне белсене араласу
D) топтқа жетекшілік жасау
дұрыс жауап жоқ
151. Мақсаттары қоғам мақсатына сай жалпы іс-әрекетпен біріктірілген 
адамдар тобы: 
A) топ
B) кооперация
C) конгломерат
D) кіші топ 
E) ұжым
152. Ұжым мүшелерінің қалауымен, басқару стилі бойынша топ лидері қалай 
аталады: 
A) демократиялық
B) либералдық
C) авторитарлық
D) әмбибаптық 
E) мәселелік 
153. Адамның дүниетанымы мен сеніміне, өмірлік позициясына, бағыт пен 
мұратына, бағдарына, мақсатына байланысты қасиеттерінің бірі: 
A) дүниеге көзқарасы
B) талғамы
C) сенімі
D) қызығушылығы 
E) қажеттілігі
154.  Әлеуметтік  тұтастықтан  белгілі  бір  нышандары негізінде  бөлінетін 
адамдардың шектеулі шамадағы қауымдастығы:
A) кіші топ
B) референтік топ
C) шағын топ
D) топ
E) ұжым
155. Белгілі бір іс-әрекетінің сипаты, білім деңгейі, ұлты бойынша біріккен 
және  бір-бірімен  тікелей  не  жанама  объективтік  қарым-қатынасы  жоқ 
адамдар қауымдастығы:
A) шағын топ
B) ресми топ
C) шартты топ
D) ұжым
E) дұрыс жауабы жоқ

156.  Белгілі  бір  құжатпен  бекітілген  құрылымы,  тағайындалған  немесе 
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сайланған басшысы, ұстанатын міндеттері  мен мақсаттары,  құқықтары 
бар әлеуметтік тапсырысты іс-әрекетпен біріккен адамдар қауымдастығы:
A) ресми топ
B) шартты топ
C) шағын топ
D) референтік емес топ
E) ұжым

З Е Й І Н  
157. Зейіннің түрлеріне жатпайды:
A) ырықты
B) үйреншікті
C) ырықсыз
D) қабылдау
E) дұрыс жауабы жоқ
158.  Зейіннің  физиологиялық  негізін  орыс  физиологі  А.А.Ухтомский 
қандай теория арқылы түсіндірді:
A) аграфия
B) дәстүрлі
C) доминанта 
D) аналитикалық
E) гуманистикалық
159.  Сананың  белгілі  бір  затқа,  құбылысқа,  әрекетке  бағыттап, 
тұрақталуын айтамыз:
A) зейін
B) ес
C) түйсік
D) қабылдау
E) ойлау
160.  Импульстерді  таратып,  тежеп,  күшейтіп,  оларды  ми  қыртысына 
жіберіп отыратын нерв ткані:
A) рефлекторлық механизм
B) зейін механизмі
C) шартсыз рефлекс
D) рефлекторлық әрекет
E) ретикулярлық формация
161. Ересек адамның зейін көлемін құрайтын:
A) 5-7 жай фигура
B) 6-9 жай фигура
C) 9-11 жай фигура
D) 12-13 жай фигура
E) 4-10 жай фигура
162. Зейіннің негізгі қасиеттерін атаңыз:
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A) зейіннің алаң болушылығы, тездігі, дербестілігі, жетістігі
B) зейіннің жинақтылығы, шыдамдылығы, тездігі, жылдамдылығы
C) зейіннің аударылуы, дербестілігі, беріктілігі, жетістігі
D) зейіннің аударылуы, тұрақтылығы, бөлінуі, көлемі, алаң болушылығы
E) зейіннің бөлінуі, даярлығы, беріктілігі, дәлдігі
163. Ырықты зейін дегеніміз не? 
A) бұл  зейін  мақсатсыз  пайда  болады  және  ешқандай  ерік-жігерді 
қажететпейді 
B) бұл зейін алдына мақсат қоюды және күш-жігерді қажет етеді 
C) бұл  зейін  алдына  мақсат  қою  арқылы,  бірақ  көп  іс-әрекетті  қажет 
етпейді, өйткені бір іс-әрекетке деген қызығушылығынан пайда болады 
D) бұл зейін ерік күшті қажет етеді
E) дұрыс жауабы жоқ
164.  Бір  уақыттың  ішінде  қамтылатын  объектілер  санын  сипаттайтын 
зейін қасиеті:
A) зейіннің толқуы
B) зейіннің жылдамдығы
C) зейіннің көлемі
D) зейіннің тұрақтылығы 
E) зейіннің бөлінушілігі
165. Зейін дегеніміз не ?
A) заттың жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсері
B) жеке адамның қоршаған ортаға және өзіне деген көзкарасы
C) әлсіз және күшті тітіргкендіргіштердің әсер етуі
D) индивидтің жүріс-тұрысының формасы 
E) сананың белгілі объектіге оны жақсы қабылдау мақсатында бағытталуы
166. Қандай да бір іске зейін жинақталуының заңдылығы не деп аталады?
A) зейіннің толқуы
B) зейіннің тұрақтылығы
C) зейіннің көлемі
D) зейіннің бөлінуі
E) зейіннің аударылуы
167.  Адамның  бірнеше  әрекет  түрлерін  немесе  әртүрлі  іс-әрекеті  бір 
уақытта орындай алуы зейіннің қай ерекшелігін көрсетеді: 
A) бөлінушілігін 
B) көлемін
C) аударылуын
D) шоғырлануын
E) тұрақтылығын
168. Зейіннің негізгі түрлері:
A) ырықсыз, нақты, тұрақты
B) ерікті, ұзақ, бөлінуі
C) ырықсыз, ырықты, үйреншікті
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D) ырықты, көлемді, ұзақ
E) дұрыс жауабы жоқ
169. Ырықсыз зейін қалай аталады ?
A) іс-әрекет адамды өзінің мазмұны мен орындалу тәсілімен қызықтырған 
кезде пайда болатын зейін
B) алдын ала мақсат қойылған және ерік-жігерді қажет ететін зейін
C) мақсат  қойылмайтын,  ерік-жігерді  қажет  етпейтін  қызығушылық 
негізінде өздігінен туындайтын зейін
D) іс-әрекет адамды қызықтырғанды болатын зейін
E) дұрыс жауап жоқ
170. Сананың қандайда бір затқа, көрініске шоғырлануы нені қамтамасыз 
етеді?
A) зейінді
B) рефлексияны
C) қабылдауды
D) есті
E) ойлауды
171. Зейіннің қай қасиеті тез, дәл бір әрекеттен екінші бір әрекетке және 
қозғалыстарға көшуге көмек береді?
A) бөлінуі
B) аударылуы
C) тұрақтылығы
D) назар аудару
E) көлемі
172. Басқа нәрселерді қабылдауға назар аудармай, орындалатын әрекетке 
адамның өзі санасын бағыттата алу қабілеттілігі, бұл:
A) зейін көлемі 
B) зейіннің тұрақтылығы
C) зейіннің бөлінуі 
D) зейіннің аударылуы
E) зейіннің шашыранқылығы
173. 3ейінді бір объектіге тұрақтандырып, сонымен қатар бірнеше іс-әрекет 
түрлерімен айналысу зейіннің қай қасиетін білдіреді:
A) зейіннің тұрақтылығын
B) зейіннің алаң болушылығы
C) зейіннің аударылуын
D) зейіннің бөлінушілігін
E) зейіннің көлемін
174. Объектіге ұзақ уақыт бойы зейіннің шоғырлану қасиетін анықтаңыз:
A) тұрақтылығы
B) көлемі
C) бөлінуі
D) аударылуы
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E) ауыспалылығы
175.  Зейіннің  физиологиялық  негізін  –  доминанта  принципі  негізінде 
көрсеткен ғалым:
A) Н.Н.Ланге
B) С.Л. Рубинштейн
C) А.А. Ухтомсий
D) И.М. Сеченов
E) А.Р. Лурия
176. Ырықты зейін:
A) мақсат қоюды талап ететін зейін
B) ағзаның дамуына әсер ететін тәсілдер 
C) биологиялық негізі бар
D) пассивті сипаты бар
E) тітіркендіргіш сипатына тәуелді
177. Сананың бір объектіге шоғырлануы - зейіннің мына көрсеткіші болып 
табылады.
A) көлем
B) таңдамалылығы
C) тарату
D) ауысуы 
E) концентрация (шоғырлану)
178. Адам бір уақытта бірнеше әрекетті атқара алу мүмкіншілігін зейіннің 
қандай қасиеті деп атаймыз?
A) зейіннің аударылуы
B) зейіннің көлемі
C) зейіннің тұрақтылығы
D) зейіннің бөлінуі
E) зейіннің алаң болушылығы
179.  Адам өзінің  ерік  –  жігерін  салып жұмыс істегенмен,  оның зейіннің 
бірде әлсіз, бірде күшейіп тұрудағы зейіннің қасиеті:
A) аударылу 
B) толқуы
C) мазмұндылығы
D) таңдамалылығы
E) шоғырлануы
180. Ерексек адамдардың жұмыс кезінде зейінін тұрақтата алу уақыты:
A) 30 минут шамасында
B) 50 минут шамасында
C) 35 минут шамасында
D) 45 минут шамасында
E) 40 минут шамасында

181.  Ырықты  зейіннің  тұрақтылығын,  жоғарылатуды  қамтамассыз  ету 
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системасын ұсынған ғалым:
A) Е.Н.Ильин
B) Е.Н.Тогунов
C) Б.И. Мартьянов
D) Т.Т.Джамгаров 
E) Л.П. Матвеев
182. Зейіннің алаң болушылығы деп:
A) бір уақыт ішінде адамның қамтитын обектілер саны
B) басқа  нәрселерге  назар  аудармай,  орындалатын  жұмысқа  ұзақ  уақыт 
санасын бағыттай алуы
C) адамның  бір  объектіден  екінші  бір  объектіге  назарын  аудара  алу 
қабілеттілігі
D) белгілі бір объектіге саналы түрде зейінді ұйымдастыра алмаушылық
E) адамның бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара алу мүмкіншілігі

ТҮЙСІК ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ 
183. Түйсік бұл:
A) заттар  мен  оның  жеке  қасиеттерінің  сезім  мүшелеріне  тікелей  әсер 
етуінің бейнесі 
B) психикалық  іс-әрекеттің  белгілі  бір  объектіге  бағытталуы  және 
жинақталуы
C) заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнесі
D) қоршаған шындықты сезіну
E) дұрыс жауабы жоқ
184. Синестезия бұл ...
A) психикалық қасиет
B) психикалық күй
C) түйсік заңдылығы
D) қабылдаудың түрі
E) зейіннің қасиеті
185. Есту түйсіктерінің табиғатын резонанс теориясы негізінде түсіндірген:
A) Г.Т.Фехнер
B) Г.Гельмгольц
C) К.Х. Кекчеев
D) Д.И.Фельдшейн
E) Э.Г. Вебер
186. Түйсіктің түрлері:
A) ырықсыз, ырықты, үйреншікті
B) көрнекі-бейнелі, бейнелі, теориялық, практикалық
C) қозғалыс, образдық, сөз-логикалық, эмоциялық
D) экстрорецептор, интерецептор, проприорецептор
E) дұрыс жауабы жоқ
187. Дене мүшелерінің қозғалысы мен кеңістікте орналасу және қозғалыс-
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тірек аппараттарының күйі туралы ақпаратпен қамтамассыз ететін түйсік 
түрі:
A) интерецепторлар
B) проприорецепторлар
C) экстрорецепторлар 
D) тітіркендіргіштер 
E) дұрыс жауабы жоқ
188. Организмнің ішкі күйін білдіретін хабарлайтын рецепторлар:
A) интерецепторлар 
B) проприорецепторлар
C) қозғалыс
D) экстрорецепторлар
E) тітіркендіргіш 
189. Дененің бетінде немесе оған жақын орналасқан рецепторлар:
A) интерецепторлар 
B) проприорецепторлар
C) органикалық
D) экстрорецепторлар
E) вибрациялық
190.  Зарттардың  түстерін  көрудің  «үш  түсті  көру»  теориясын  алғаш 
ұсынған:
A) М.В. Ломоносов
B) А.В.Петровский
C) А.А.Бодалев
D) К.Х. Кекчеев
E) С.В.Ковалев
191. Адамның түйсіне алу қабілеті:
A) вибрация
B) адаптация
C) сезгіштік 
D) аралық
E) 1-ші сигнал
192. Сезім мүшелерінің сезгіштігі әсер етуші тітіркендіргіштерге біртіндеп 
бейімделуге байланысты өзгеруі қалай аталады? 
A) фрустрация
B) тежелу
C) адаптация
D) қозу
E) тітіркену 
193. Тітіргендіргіш әсерінің тоқталғанына қарамай, аз ғана уақыт болса да 
түйсіктің өз күшінде қалатын кездері бұл:
A) оң бір ізді образды
B) бір ізді образдар
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C) сенестезия
D) адаптация
E) схематизация 
194. Экстрорецепторлық түйсіну рецепторларының орналасуы: 
A) бұлшық ет пен сіңірлерде
B) дененің бетінде немесе оған жақын орналасқан
C) көз алмасында
D) ішкі мүшелерімізде орналасқан
E) сүйек – бұлшық ет системасында
195.  Қолды  суық  суға  салғаннан  кейін  30  С  -  қа  дейін  қызған 
тітіркендіргіш  жылы  болып  кабылданады,  бірақ  оның  температурасы 
қалыптыдан төмен, яғни қолдың тері температурасынан.  Түйсінудің осы 
заңдылығын атаңыз:
A) адаптация
B) температуралық контраст
C) түйсіну табалдырығы
D) контраст
E) сенсибилизация
196. Сыртқы дүние затары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім 
мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болатын мидағы әр түрлі бейнелерді 
не деп атаймыз? 
A) ес
B) ойлау
C) түйсік
D) қабілет
E) ынта
197. Түйсіктің түрін басқаларынан ажырататын дара, негізгі қасиеті:
A) сапасы
B) ұзақтығы
C) сезімталдығы
D) қарқыны
E) мекендігі
198. Көздің түрлі қашықтықтағы заттарды көруге бейімделу қабілеттілігі:
A) конвергенция
B) адаптация
C) аккомодация
D) абстракция
E) синестезия
199. Тітіркендіргіштердің күшімен адам түйсігінің арасындағы психофизикалық 
заңды байланыстарды тұжырамдаған ғалымдар:
A) Э.Г.Вебер және Г.Гельмгольц
B) Г.Гельмгольц және Г.Т.Фехнер 
C) И.П.Павлов және С.В.Кравков
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D) С.В.Кравков және К.Х.Кекчеев
E) Э.Г.Вебер және Г.Т.Фехнер 
200. Талдағыш қандай бөлімдерден тұрады:
A) рецепторлар, өткізгіш бөлім, мидағы орталықтар
B) тежелу, қозу, тітіргендіргіш
C) рефлекс, тітіргендіргіш, рецепторлар
D) мидағы орталықтар, нерв талшықтары, рефлекс
E) дұрыс жауабы жоқ
201. Түйсік дегеніміз:
A) сезім  мүшелеріне  тікелей  әсер  ететін  заттар  мен  құбылыстар 
жиынтығының бейнесі
B) сезім мүшелеріне тікелей әсер ету барысындағы заттар мен көріністердің 
олардың жеке қасиеттерінің бейнесі
C) белгілі объектіге психикалық іс-әрекеттің бағытталуы мен жинақталуы
D) заттар  мен  құбылыстардың,  олардың  қасиеттерінің  сезім  мүшелеріне 
әсер етпейтін бейнесі
E) заттар  мен  көріністердің  олардың  қасиеттер  мен  бөлшектер 
жиынтығының бейнесі
202.  Шындықтағы  бейненің  кеңістіктік-уақыттық  сипатын  бейнелейтін 
процесс:
A) қабылдау
B) ес
C) эмоция
D) түйсік
E) елес
203. Сезгіштіктің тек артуын ғана көрсетін құбылыс:
A) иллюзия
B) синестезия
C) сенсибилизация
D) адаптация
E) рефлекс
204. Хроматикалық түстер қандай сапалығымен ажыратылады:
A) бояусыздығымен, сүр түстермен
B) түстің жарықтылығымен
C) түстің өңімен және қоюлығымен
D) түстің жарықтылығымен, өңімен және қоюлығымен
E) дұрыс жауабы жоқ
205.  Анализаторлардың  бірінің  қызметін  бірі  атқара  алу  қабілеті  ми 
қабығының ... : 
A) мидағы нерв орталықтары
B) компенсаторлық функциясы
C) қатынас рефлексі
D) сезімталдыгы
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E) дұрыс жауабы жоқ
206. Реминисценция ұғымын қай жылы, кім ұсынған:
A) 1910 жылы неміс психологі Г.Т.Фехнер
B) 1907 жылы серб ғалымы В.Урбанчич
C) 1908 жылы американ ғалымы Ч. Осгуд
D) 1912 жылы неміс философы А.Шопенгауэр
E) дұрыс жауабы жоқ
207. Шынайы заттар мен құбылыстарды қате қабылдау:
A) агнозия
B) галлюцинация
C) иллюзия
D) шатасу
E) арман
208. Сыртқы ортаға бейімделу үшін сезімталдықтың өзгеруі...? 
A)  адаптация
B) синестезия
C) сенсибилизация
D) монотонды
E) аккомодация 
209. Түйсіктің негізгі заңдылықтарын атаңыз:
A) бөлінуі, тұрақтылығы, жинақылығы, шашыраңқылығы, көлемі
B) синтез, анализ, нақтылау, абстракциялау, жүйелеу
C) қайта жаңғырту, тану, ұмыту, есте сақтау
D) сезгіштік, адаптация, сенсибилизация, сенестезия, бір ізді бейнелер
E) мағыналылығы,  иллюзия,  тұрақтылығы,  таңдамалылығы,  тұтастығы, 
апперцепция 
210.  Есту  түйсіктерінің  табиғатын  Г.Гельмгольц  қандай  теория  негізде 
түсіндіреді?
A) диссонанс теориясы
B) эмоция теориясы
C) резонанс теориясы
D) сенсорлық теория
E) дұрыс жауабы жоқ
211. Түйсіктерді жіктеудің жүйелі генетикалық және құрылым күрделелегі 
принциптерін ашқан ғалым-психолог:
A) Д.Н.Узнадзе
B) А.Р. Лурия
C) Д.Б. Эльконин
D) С.Л. Рубинштейн
E) В.В. Давыдов

212.  Кейбір адамдарда музыка дыбыстарынан белгілі  бір  елестер туады. 
Бұл процесті қалай түсіндіруге болады?
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A) адаптация
B) интериоризация
C) экстероризация
D) синестезия
E) бейімделу
213. Өңдеуші анализаторлардың қызметі:
A) орталық жүйкеге жеткізу
B) сыртқы әсерді жүйкеге қосу 
C) ми қабығында талдау
D) анализаторларды әрекетке келтіру
E) импульстік қорғау салу
214.  Түйсікте  талдауға  және  сыртқы  ортадан  келген  белгілі 
тітіркендіргіштің  әсерін  қабылдауға  арналған  анатомиялық-
физиологиялық аппарат:
A) ортаға бағытталған жүйке
B) рецептор
C) анализатор
D) рефлекс
E) нейрон
215.  Сезім мүшелеріне әсер етуде  заттар мен құбылыстардың жеке дара 
қасиеттері мен бөліктерін бейнелейтін танымдық процесс:
A) қабылдау
B) ес
C) түйсік
D) ойлау
E) зейін
216. «Мен айналадағы дүниені қалайша танып білемін» еңбегінің авторы:
A) О.С.Скороходова
B) Л.Ф.Обухова
C) В.П.Зинченко
D) Е.Ф.Рыбалко
E) В.Д.Небылицина
217.  Сезім  мүшелерінің  тітіргендіргіштердің  арасындағы  болмашы 
айырмашылықты түйсіне алу:
A) адаптация
B) айырма сезгіштік
C) абсолюттік табалдырық
D) сенсибилизация
E) дұрыс жауабы жоқ

218.  Сырттан  келген  тітіргендіргіштерді  нервтік  қозуға  айналдырып 
отыратын жер:
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A) нерв талшықтары
B) нерв орталықтары
C) жұлын және ми
D) рецептор
E) дұрыс жауабы жоқ
219. Түйсіктің өз күшінде қалатын кездерін қалай атайды?
A) оң бір ізді образдар
B) синестизия
C) теріс бір образдар
D) бір ізді образдар
E) дұрыс жауабы жоқ
220. Сенсебелизация-бұл...?
A) қоршаған ортаға бейімделу барысында сезгіштіктің төмендеуі
B) анализаторлардың өзара әрекет нәтижесінде сезгіштіктің артуы
C) бір анализатордан басқа анализаторға тән түйсінудің пайда болуы
D) дене перефереясында орналасқан анатомо -физиологиялық аппарат
E) әрдайым әрекетте болатын тітіркендіргішке сезгіштіктің төмендеуі
221. Төменде  келтірілген  түйсіктердің  қайсысы  дистанттық  болып 
табылады? 
A) көру
B) есту, тері, вибрациялық
C) көру, есту, вибрациялық
D) вибрациялық, статикалық, тері 
E) қабылдау, вибрациялық, тері
222. Дененің кеңістіктегі орнын, тең басуын бейнелейтін түйсік: 
A) вибрациялық түйсік
B) статикалық түйсік
C) адаптация
D) органикалық түйсік
E) кинестетиткалық түйсік
223. Дәм түйсінулерін, оны тудыратын тітіркендіргіштерге қарай бөлінуі:
A) тәтті, ащы, тұщы, қышқыл
B) тәтті, қышқыл, дәмді, тұщы 
C) ащы, тәтті, тұзды, қышқыл
D) тәтті, ащы, тұщы, хош иісті
E) дұрыс жауабы жоқ
224. Түйсіктің негізгі заңдылықтарына жатпайды:
A) сезгіштік
B) адаптация
C) байқағыштық

D) сенсибилизация
E) синестезия
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225.  Ағылшын  физиологі  И.Шеррингтон  түйсіктерді  негізгі  қандай 
кластарға бөлген:
A) көру, есту, вибрациялық, органикалық
B) интерецептор, температуралық, дәм, органикалық
C) проприорецептор, тері, қозғалыс, есту
D) экстрорецептор, қозғалыс, көру, дәм, тері
E) экстрорецептор, интерецептор, проприорецептор
226.  Адамның кездейсоқ  қозғалыстарды,  жылдамдықты,  бұрылыстарды 
керек ететін түйсік түрі маңызды:
A) бұлшық ет қозғалысы
B) сипап сезу 
C) көру
D) вестибулярлық
E) есту
227. Дальтонизм деп:
A) адамдардың көзінің түстерді айыра алмай кемістігі
B) адамдардың дәмді айыра алмау кемістігі
C) адамдардың иісті айыра алмау кемістігі
D) адамдардың ести алмау кемістігі
E) дұрыс жауап жоқ
228. Сыртқы ортаға бейімделу үшін сезімталдықтың өзгеруі бұл: 
A) синестезия
B) сенсибилизация
C) адаптация
D) монотонды
E) аккомодация 
229.  Адамның  сезім  мүшелеріне  сыртқы  әсер  етусіз  пайда  болатын 
бейнелер не деп аталады?
A) қабылдау иллюзиялары
B) галлюцинациялар
C) фантазия
D) қиял
E) арман
230. Қабылдаудың өзге психикалық процесстерден басқаша қандай да бір 
жағының ерекшеленуі:
A) салыстыру
B) талдау
C) синтез
D) апперцепция
E) қолдану

231. Қабылдау дегеніміз не?
A) сезім  мүшелеріне  заттар  мен  құбылыстардың  жекелеген  қасиеттерінің 
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тікелей әсер етуінің бейнесі
B) психикалық  іс-әрекеттің  белгілі  бір  объектіге  бағытталуы  және 
жинақталуы 
C) заттар  мен  оның қасиеттерінің  сезім  мүшелеріне  тікелей  әсер  етуінің 
тұтастай бейнесі
D) қоршаған шындықты сезіну
E) дұрыс жауабы жоқ
232. Қабылдаудағы иллюзия дегеніміз не:
A) дұрыс емес түйсік
B) объектіні қабылдаудағы дұрыс емес интерпретация
C) дұрыс емес, бұрмаланған қажеттілікпен кабылдану
D) дұрыс емес бағдар
E) жаңсақ наным-сезімдердің әсері
233. Қабылдаудың қасиеттеріне жатпайды:
A) иллюзия
B) апперцепция
C) константылық
D) таңдамалылық
E) пікір
234. Байқағыштық дегеніміз?
A) бұл объектінің ырықты, жоспарлы қабылдануы
B) әдейлеп қабылдау формасы
C) жеке адамның жоғары белсенділігінің сипаты
D) заттың елеусіз бірақ мәнді қасиеттерін байқау қабілеті
E) А және В
235. Сурет кескіні ваза сияқгы қабылданады, біресе екі адамның профилі 
ретінде қабылданады, бұл түйсіктің қандай заңдылығы:
A) транспозиция
B) екі жақты көріну
C) преганттылық
D) константтылық
E) иллюзия
236. 3аттылық, тұтастық, таңдамалылық, константтылық қай процестің 
қасиеттері:
A) ес
B) ойлау
C) қиял
D) қабылдау
E) түйсік
237. Апперцепция дегеніміз не:
A) субъектінің белсенді әрекетке қабылдаудың тәуелділігі
B) заттың мағыналық мәніне қабылдаудың тәуелділігі
C) объектілендіру актісіне кабылдаудың тәуелділігі
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D) қате қабылдау
E) өткен  тәжірибеге,  білімге,  қызығушылыққа,  өмірге  деген  көзқарасты 
қабылдауға тәуелділігі
238. Көздің түрлі қашықтықтағы заттарды көруге бейімделу қабілеттілігі:
A) аккомодация
B) конвергенция
C) адаптация
D) абстракция
E) синестезия
239. Шындықтағы заттар мен құбылыстарды қате қабылдау - бұл:
A) иллюзия 
B) агнозия
C) галлюцинация
D) арман
E) фантазия
240. Толып жатқан объектілердің ішінен қасиеттері мен сапасына қарай біреуін 
іріктеуіміз қабылдаудың қайдай қасиеті: 
A) мағыналылығы
B) тұтастығы
C) апперцепция
D) таңдамалылығы
E) тұрақтылылығы
241.  Қабылдаудың  адамның  жалпы  психикалық  тұрмысы  мен  өткен 
тәжірибесінің мазмұнына қарай байланыстылығын ... айтамыз:
A) аккомодация
B) конвергенция
C) апперцепция
D) дивергенция
E) адаптация
242.  Жүйкенің  ауруға  шалдығуынан  бұмаланған  бейнелер  туындау 
құбылысы: 
A) иллюзия
B) апперцепция
C) сенсибилизация
D) аккомодация
E) галлюцинация
243. Бірнеше анализаторлардың бірлесіп қызмет жасау нәтижесі:
A) анализатор
B) түйсік
C) қабылдау

D) рефлекс
E) дұрыс жауабы жоқ
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244.  Заттар  мен  құбылыстардың  көлемін,  түрін,  аумағын,  алыс- 
жақындығын, тайыз-тереңдігін қабылдау нені білдіреді
A) уақытты қабылдауды 
B) кеңістікті қабылдауды
C) қашықтықты қабылдау
D) түстерді қабылдау
E) нәрсені қабылдау
245. Тітіркендіргіштер әрекетінің әсер мен сезім мүшелерінің сезгіштігінің 
өзгеруі: 
A) адаптация
B) фрустрация
C) тежелу
D) қозу
E) тітіркену 
246.  Бұрын  қабылдаған  заттар  мен  құбылыстарды  объекті  көзден  таса 
жағдайда  да  көріп  тұрғандай  қабылдайтын  ерекше  психологиялық 
құбылыс:
A) сенистизия 
B) дивергенция 
C) сенсебилизация
D) эйдетизм 
E) адаптация
247.  Бірізділікті,  жылдамдық ұзақтылығын санада бейнелейтін шынайы 
құбылыстар бұл:
A) уақытты қабылдау 
B) темпті қабылдау
C) ритмді қабылдау
D) кеңістікті қабылдау 
E) бірізділікті қабылдау 
248. Қабылдау деген не:
A) информация жинақтау
B) шартты рефлекс
C) заттардың жеке қасиеттерінің бейнеленуі
D) заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнеленуі
E) ойша болжамдау
249.  Заттар  мен  құбылыстарды  қабылдау  үшін,  көрсетілген 
ерекшеліктерге тән емес:
A) бірнеше анализаторлардың жұмысы
B) туа біткен қабілеттілік
C) моторлық компонент

D) ойлаумен байланысы
E) дұрыс жауабы жоқ
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250. Қабылдаудың түрлері:
A) қозғалыс, сөз-логикалық, образдық, эмоциялық
B) Көрнекі-бейнелі, сөз-логикалық, практикалық, теориялық
C) заттарды, уақытты, қозғалысты, кеңістікті қабылдау
D) ырықты, ырықсыз, үйреншікті, топтық
E) жалпы, арнаулы, ерікті, еріксіз
251. Соқыр, саңырау, сақау Е. Келер мен О.Скороходова қандай түйсік түрлерін 
жетілдіру арқылы Л.Браиль жүйесімен оқып жазуды үйренді? 
A) тері түйсіктерін
B) органикалық түйсіктерін
C) дәм түйсіктерін
D) иіс түйсіктерін
E) дұрыс жауабы жоқ
252.  Адамның  дене  қозғалысын  қабылдау  қандай  түйсіну 
ерекшеліктерімен байланысты?
A) бұлшық-ет қозғалысы, вестибулярлық, тактильді
B) статика - кинестезиялық, органикалық, ауырғанды сезетін
C) тактильді, температуралық, тепе-теңдік
D) дәм, иіс, сипап сезу
E) есту, діріл, тактильді
253.  Бұлшық  ет  шиеленісі  туралы  сигнал  беретін,  рецепторлар  қайда 
орналасқан? 
A) бұлшық етте
B) буын қалталары мен бумаларында 
C) вестибулярлық аппараттарда
D) сіңірлерде
E) периферияда
254. Адамның кеңістікте дене бөлшегінің орналасуы мен жылжуы туралы 
сигнал беретін, рецепторлар қайда орналасқан? 
A) бұлшық етте
B) буын қалталары мен бумаларында
C) вестибулярлық аппараттарды
D) сіңірлерде
E) дененің бетінде 
255.  Студенттік  топта  субъективті  бағалау  жеке  адамның  дара 
ерекшеліктеріне негізделудегі адамды қабылдауы – бұл:
A) арнайы қарым-қатынас
B) іскерлік қатынас
C) тұлғалық қарым-қатынас
D) эмоционалдық қатынас
E) рационалдық қарым-қатынас 
256. Иллюзия құбылысының мәні:
A) дәл тану
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B) екі ұшты тану
C) шамалап тану
D) ауыстыра тану
E) жансақ тану

Е С
257. Естің түрлеріне жатпайды:
A) қозғалыс
B) образдық
C) ырықты
D) эмоциялық
E) сөз-логикалық
258. Ұзақ уақыттағы ес көлемі мен ақпаратты сақтау ұзақтығы мынаған 
тәуелді емес:
A) есте сақталатын материал қажеттілігіне
B) материал сипатына
C) өткен тәжірибеге
D) қысқа мерзімді ес көлеміне
E) жас ерекшеліктене 
259. Жатталған материалдың есте сақталуы мыналардан ... көрінеді.
A) танудан
B) мағыналық және нақтылықтан
C) еске түсіруден
D) қайталаудан
E) B мен D
260.  Адам  басынан  өткізген  сезімдерді  есте  сақтауы  мен  оны  қайта 
жаңғыртудағы естің түрі:
A) көрнекі-бейнелі
B) феноменалдық
C) эмоциялық
D) ауызша-логикалық 
E) эйдетикалық
261.  Адамның көрнекі  бейнелерді  (адам бет әлпеті,  түрі  т.б.)  есте жақсы 
сақтауын білдіретін, естің түрі:
A) эйдетикалық
B) көрнекі-бейнелілік
C) феномендік
D) эмоционалдық
E) ұзақ уақыттық
262. Естің ырықты, ырықсыз бөлінуі неге байланысты:
A) жетекші анализаторға 
B) бейнелеу пәнділігіне
C) іс-әрекет түріне 
D) өткен тәжірибесіне 
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E) субъект белсенділігіне 
263. Ұйымдастырылған арнайы тәсілдерді қолданып еске сақтау бұл -
A) әсер қалдыру
B) қайталау
C) түсіну
D) арнайы еске сақтау
E) реминисценция
264. Әр түрлі икемдер мен дағдылар қалыптасуының негізі болып табылатын, 
керек кезінде қозғалыстарды, іс-әрекеттерді іске асыру үшін қажетті болатын 
есте қалдыру және қайта жаңғырту қалай аталады?
A) ұзақ уақыттық ес
B) ырықсыз есте қалдыру
C) қозғалыс есі 
D) ырықты есте қалдыру
E) дұрыс жауабы жоқ
265. Естің бұзылуы бұл -:
A) рефлекция
B) адаптация
C) амнезия
D) сенестезия
E) иллюзия 
266.  Материалды  есте  сақтау  ұзақтығы  бойынша  ес  түрлері.  Артығын 
алып тастаңыз: 
A) эмоцоналды ес
B) иконикалық ес
C) қысқа мерзімді ес
D) оперативті ес
E) ұзақ мерзімді ес
267. Мақсатсыз есте сақтау және жаңырту қалай аталады:
A) ырықты ес
B) ырықсыз ес
C) оперативті к ес
D) қысқа уақыттық ес
E) ұзақ уақыттық ес
268. Бұрын қабылдағанды қайта кезіккенде еске түсіру:
A) есте сақтау
B) қайта жаңғырту
C) тану
D) ұмыту
E) арнайы есте қаддыру

269. Бейнелік есте сақтау дегеніміз не ?
A) логикалық кескіндегі есте сақтау
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B) сезімді есте сақтау
C) қимыл-қозғалысты есте сақтау
D) көріністі есте сақтау
E) дұрыс жауап жоқ
270. Ес процесстері:
A) жалпылау, салыстыру, абстракциялау, нақтылау
B) индукция, дедукция, ой қортындылары, ұмыту
C) көңіл, аффект, қайта жаңғырту, стресс
D) сезгіштік, иллюзия, адаптация
E) есте қалдыру, есте сақтау, қайта жаңғырту, тану, ұмыту
271.  Алғаш  есте  қалдырылған  метериалдарды,  кешіктіріп  еске  түсіру 
құбылысы:
A) регрессия
B) ременисценция
C) ретардация
D) релаксация
E) дұрыс жауабы жоқ
272.  Ес  процестерінің  негізі  болып  табылатын  байланыстарды 
психологияда қалай атайды?
A) операция
B) мнемоника
C) рефлекция
D) аккомодация
E) ассоциация
273. Феноменальды есті зерттеген ғалым?
A) А.Р.Лурия
B) А.А.Смирнов
C) Л.С.Выготский
D) Б.В.Зейгарник
E) П.П.Блонский
274.  Жүру, жазу және еңбек ету дағдыларының қалыптасуы мен өңделуі 
негізінде қандай ес жатады:
A) бейнелік есі
B) қысқа мерзімді ес
C) эмоционалдық ес
D) қозғалыс есі
A) сөздік-логикалық ес. 
275. Тану бұл:
A) ойлау процесі
B) психикалық қасиет
C) ес процесі
D) түйсіктің түрі
E) қабылдау қасиеті
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276. Естің қорынан кез келген уақытта қажет нәрсені тауып ала білудегі 
дара айырмашылық:
A) естің даярлығы
B) естің дәлдігі
C) естің сапалығы
D) естің жылдамдығы
E) естің темпі
277.  Ешбір  жаңылмай,  ойдың  тәртібін  бұзбай,  мағыналы  түрде  айта 
білудегі естің дара айырмашылығын көрсетіңіз:
A) естің даярлығы
B) есті мағыналығы
C) естің сапалығы
D) естің дәлдігі
E) барлық жауаптар дұрыс
278.  Материалдың  мағыналық  байланысының  негізінде  есте  сақтауды 
бекітетін естің түрі?
A) механикалық
B) логикалық
C) эмоционалдық
D) аудиалдық 
E) ұзақ уақыттық
279.  30  жылдай  жүйелі  түрде  бір  адамды  бақылап,  оның  әйгілі  есін ең 
күштілер қатарына жатқызған психолог:
A) Д.А.Норман 
B) А. Р. Лурия 
C) Б.И.Каменецкая 
D) М.С.Роговин 
E) П. И. Зинченко 
280. Естің жеке ерекшелігі оның мына қасиетінде көрінбейді:
A) жылдамдық
B) мықтылығы
C) нақтылығы
D) шапшаңдығы 
E) ұзақтығы
281. Таныс әуенді естіп,  адамның сол мәтінге байланысты оқиғаны еске 
түсіру, ассоцияцияның қай түріне сәйкес келеді? 
A) уақытқа байланысты есте сақтау
B) контрасқа байланысты
C) ұқсастыққа байланысты
D) көлемдік ассоцияцияға байланысты
E) дұрыс жауап жоқ
282. Адамның материалды мақсатсыз есте сақтау және жаңыртуы қалай 
аталады:
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A) ырықты ес
B) ырықсыз ес
C) оперативті к ес
D) қысқа уақыттық ес
E) ұзақ уақыттық ес
283. Ес процестеріне жатпайды:
A)  есте қалдыру
B)  қайта жаңғырту
C) тану
D) сұхбат
E) ұмыту

ОЙЛАУ ЖӘНЕ СӨЙЛЕУ
284.  Шындықтағы  заттар  мен  көріністердін  ұқсас  топтарының  жалпы 
және маңызды қасиеттерінің ойда бейнеленуі:
A) ұғым
B) пікір
C) ой қортындысы
D) ес
E) жоғарыда айтылғандардын барлығы 
285. Қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды ойша құрастырудағы 
айырмашылық: 
A) анализ
B) салыстыру
C) синтез
D) жалпылау
E) классификациялау
286. Абстракция дегеніміз ...:
A) заттар  мен  құбылыстарды  жалпылау  арқылы  оның  елеулі  қасиеттерін 
басқа қасиеттерінен ойша бөліп алу 
B) заттар мен құбылыстардың санадағы бейнесі
C) белгілері бойынша заттардың ұқсастығын біріктіру
D) құбылыстардың көп түрлілік жағының жеке кескіндерінің ойша бөлу
E) дұрыс жауап жоқ
287.  Ой қортындысының мына түрінде  жалпы жағдайлардан жекелеген 
қорытынды жасалады:
A) нақты
B) индуктивті
C) дедуктивті
D) абстакциялық
E) рационалды
288. Ойлаудың жеке дара ерекшеліктері мынадан айқындалады: 
A) ойдың ұшқырлығынан
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B) ойлаудың жылдамдығынан
C) қызғушылығының жоғарылығынан
D) сыншылдығынан 
E) А, В, D жауаптары дұрыс 
289. Алғаш рет ойлау процесіне тәжірибе жүргізген психолог:
A) А.Бине
B) Дж.Голфорд
C) Ч.Спирмен
D) К.Дункер
E) Э.Блейлер
290. Төменде көрсетілгендер ойлау түріне жата ма?
A) көрнекі – әрекеттік ойлау
B) көрнекі-бейнелік ойлау
C) практикалық ойлау
D) теориялық ойлау
E) барлық жауаптары дұрыс
291. Адамның басқалардың көмегіне қарамай жаңа мәселені құрып және 
оның  шешу  жолдарын  таба  білу  шеберлігі,  ойлаудың  мына  қасиетін 
сипаттайды:
A) кеңдігі
B) тереңдігі
C) икемділігі
D) жылдамдығы
E) өз еріктігі
292. 0йлауды дұрыс сипаттайтын жауапты тап:
A) ойлау - санаға кіретін ассоциацияның қарапайым тізбегі
B) ойлау  —  танымдық  әрекет,  ол  жалпыланған  шындықты  жанама 
бейнелендірумен сипатталады
C) ойлау — қабылдағанды өңдеу процесі
D) ойлау — сананың таза белсеңді процесі
E) ойлау - бұл сезімдік тәжірибенің берілгендері
293.  0бьектінің  ұқсастығы  мен  айырмашылығы  қойылатын  ойлау 
операциясы:
A) талдау
B) есептеу
C) салыстыру
D) жүйелеу
E) абстрактылау
294. 3ат жене құбылыстарды ортақ қасиеттері бойынша ойша біріктіру ой 
әрекеті қалай аталады: 
A) жалпылау
B) анализ
C) синтез
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D) абстракция
E) салыстыру
295.  Шындықтағы  заттар  мен  құбылыстарды  жалпылау  арқылы  оның 
елеулі қасиеттерін басқа қасиеттерінен ойша бөліп алуды қалай атайды?
A) жалпылау
B) абстракция
C) салыстыру
D) нақтылау
E) жүйелеу
296. Бірнеше пікірлерден жаңа бір пікір шығару тәсілі:
A) дедукция
B) индукция
C) ой қорытындылары
D) пікір
E) аналогия
297.  Адамның  бір  зат  туралы  мақұлдауы  не  оны  бекерге  шығаруда 
көрінетін ойлау формасы:
A) ұғым
B) пікір
C) индукция
D) дедукция
E) барлық жауаптар дұрыс
298.  Бір  текті  заттардың,  құбылыстардың  ортақ  қасиеттерін  оймен 
біріктіру тәсілі:
A) анадиз
B) синтез
C) жүйелеу
D) жалпылау
E) нақтылау
299. Еркін ойлайтын, мәселелерді әр түрлі жаңа жолдармен шешетін, ой-
парасаты  мол  адамның  ойлауы  қандай  дара  айырмашылыққа 
байланысты: 
A) ойдың тарлығы
B) ойдың ұшқырлығы
C) ойдың кендігі
D) ойдың мағыналығы
E) дұрыс жауабы жоқ
300. Жекеден жалпығы қарай жасалатын ой қорытындысы: 
A) дедукция
B) индукция
C) пікір
D) ұғым
E) ой қорытындысы
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301. Төменде көрсетілгендердің қайсысы ой тәсілдеріне жатпайды?
A) анализ және синтез
B) салыстыру және абстракциялау
C) жалпылау және нақтылау
D) жүйелеу
E) иллюзия
302. Тіл білімі мен психологияның түйісуінен пайда болған ғылым саласы:
A) даму психологиясы
B) салыстырмалы психология
C) зоопсихология
D) психолингвистика
E) социология
303 Сөйлеу әрекетіндегі сипат:
A) мазмұндылығы, мәнерлігі
B) мәнерлігі, әсерлігі
C) сөйлеу ырғағы, мәні
D) сыртқы, ішкі
E) ойдың айқындылығы, тереңдігі
304.  Адам  миының  сол  жақ  бөлігі  зақымданудағы,  сөйлеу  қабілетінен 
бұзылуы:
A) аграфия
B) амнезия
C) афазия
D) агнозия
E) дұрыс жауабы жоқ
305. Сөйлеудің атқаратын қызметтері:
A) адамдардың бірін-бірі түсінісу, тілдесу қызметін
B) белгілі бір әрекетті жоспарлау, қарым-қатынас қызметін
C) тәжірибе алмасу, шешім қабылдау, әрекет ету қызметін
D) коммуникативті, сингификативті, экспрессивтік қызмет
E) ақпарат алмасу, жүздесу, кездесу қызметін
306. Дедукция бұл:
A) естің түрі
B) ойлау формасының тәсілі
C) психикалық қасиет
D) сөйлеу түрі
E) ес процесі
307. Сөздік-логикалық ойлау немен сипатталады:
A) жағдайды физикалық өзгерту
B) жағдайды жөне оның өзгеруін елестету
C) ұғымдар мен логикалық конструкцияларды қолдану
D) ойлау іс-әрекет барысындағы жаңа түзілістер
E) себеп-сал дар байланысын ұйымдастыру

75



308.  Қарым-қатынас  құралы  болмайтын,  адам  ойын  бағыттайтын, 
зейіннің шоғырлануына мүмкіндік жасайды, қысқа, үзілді сөйлеу түрі:
A) ішкі сөйлеу
B) сыртқы сөйлеу
C) жазбаша сейлеу
D) диалогтық сөйлеу
E) ауызша сөйлеу
309.  Сөйлеу  әрекетінің  коммуникативтік  сипатқа  ие  болуындағы  басты 
шарт:
A) сөз формасы
B) заттың мағынасы
C) сөйлеушінің болуы
D) дыбыстары
E) тыңдаушының болуы
310. Адамның заттар мен құбылыстар туралы ойы:
A) дедукция
B) ой қорытындысы
C) жалпылау
D) пікір
E) ұғым
311. Тілдің көмегімен қарым-қатынас жасау, вербальды коммуникация:
A) ойлау
B) проксемика
C) сөйлеу
D) ой қортындысы
E) пікір
312. Сөйлеудің түрлерін көрсетіңіз:
A) ауызшы, жазбаша, диалог, монолог және ішкі сөйлеу
B) ырықты, ырықсыз, үйреншікті
C) мәнерлі, мағыналы, жүйелі 
D) ауызшы, жазбаша, мағыналы, жүйелі
E) дұрыс жауабы жоқ
313. Адамның алдын-ала даярланып, жоспарланған түрде мәнерлі сөйлеуі:
A) жағдайға байланысты
B) жазбаша
C) диалогты
D) монологты
E) мағыналы сөйлеуі
314. Жүйке жүйесінің кейбір бөліктерінің зақымдануынан адамның сөйлеу 
қабілеттін жартылай немесе толық жоғалтуын қалай атайды?
A) синтез
B) амнезия
C) афазия
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D) рефлексия
E) дұрыс жауабы жоқ
315. Сөйлеудің саналы әрекетке айналуы үшін қажет фактор:
A) мазмұн айқындығы
B) форма өрнектілігі
C) дыбыстың жеткізілуі
D) мақсаттың нақтылығы
E) айтылу әдістері
316. Сөйлеу құралдарының қатаң қалыпқа келтірілген жүйесі:
A)  ой
B) тіл
C) зейін
D) сезім
E)  қабылдау
317. Адамның сөйлеу кезіндегі эмоциялық қалпын білдіре алу және әрбір 
сөйлемді өзінің сазына келтіріп айта алуы:
A) сөйлеудің мазмұндылығы
B) сөйлеудің әсерлігі
C) сөйлеудің сазы
D) сөйлеудің мәнерлігі
E) сөйлеудің ырғағы
318. Диалогтық сөйлеу бұл:
A) бір адамның сөйлеуі
B) дауытамай сөйлеу
C) екі немесе бірнеше адамдардың тілдесуі
D) лектордың сөзі
E) күнделікті жие қолданылатын сөздер
319. Сөйлеудің түрлеріне жатпайды:
A) ауызша
B) жазбаша
C) диалог
D) монолог
E) түйсік

Қ И Я Л
320.  Бұрынғы қабылдау негізінде  жаңа бейнелер жасауды қамтамасасыз 
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ететін психикалық процесс:
A) түйсіктер
B) қиял
C) қабыдау
D) ойлау
E) ес
321. Шығармашылық қиял, бұл:
A) бір қасиеттің алға басып екіншісінің бәсеңдеуі
B) жеке эелементтердің бір бейнеге құйылуы
C) қиял іс-әрекеттерінің қалаған болашаққа бағытталуы
D) жаңа ерекше бейненің құрылуы
E) арман
322. Агглютинация - бұл...?
A) қиял арқылы қажетті бейнені жасау
B) бейнені сөздік сипаттау немесе туындайтын объектінің шартты сипаттау 
арқылы жасау
C) бірнеше заттардың жекелеген элементтерінің бір образға жинақталуы
D) эталон жасау арқылы объектіні тану
E) дұрыс жауабы жоқ
323.  Адам  бұрын  қабылдамаған  заттар  мен  құбылыстардың бейнелерін 
құруы - бұл: 
A) ес
B) ойлау
C) қиял
D) түйсіну
E) қабылдау
324. Арман бұл:
A) психикалық күй
B) психикалық процесс
C) ес түрі
D) ойлау формасы
E) творчествалық қиял түрі
325. Болмысты өз сипатында қайта жасау қиял түрі:
A) продуктивті
B) репродуктивті
C) пассивті
D) белсенді
E) шығармашылық
326. Бейненің қандай - да бір белгілерін, бөлімдерін ерекше бөліп алу қиял 
төсілі:
A) фантазия
B) қайта жасау қиялы
C) акцентировка
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D) агглютинация
E) гипербола
327. Ұлттық ою қиялдың қандай тәсілімен жасалынған:
A) гипербола
B) литолизация
C) агглютинация
D) типтік образ жасау
E) схематизация
328. Көркем әдебиетті оқығанда қатысатын қиял түрін көрсетіңіз:
A) ырықсыз
B) ырықты
C) қайта жасау
D) шығармашылық
E) арман
329.  Шынайы  объектінің  сапасын  жоғарылату  арқылы  жасалатын 
қиялдың тәсілі:
A) гиперболизация
B) типизация
C) түйсіну
D) агглютинация
E) схематизация
330.  Адамның  мақсат,  мұратының  орындалу  барысын  ойша  елестетуі, 
келешекке бағытталған қиялы қалай аталады?
A) мақсат
B) мұратты
C) елес
D) арман
E) дұрыс жауабы жоқ
331.  Суреттеп  жазғанға  немесе  жазғанға  қарап  адамның  жаңадан  бір 
нәрсені елестете алуы қиялы:
A) талант
B) дарындылық
C) арман
D) творчествалық 
E) қайта жасау
332.  Кентавр,  жезтырнақ,  азрошана,  амфибия-адам,  су  перісі  қиял 
идеяларының жасалу тәсілі:
A) акцентировка
B) схематизация
C) агглютинация

D) гипербола
E) қайта жасау

79



333. Іс-әрекеттің қандай да болмасын түріндегі шығармашылдық қиялдың 
маңыздылығы:
A) дүниені өзгертіп, жаңалау
B) жалпылау
C) қайталау
D) жаңа образдар жасау
E) дұрыс жауабы жоқ
334. Қиялдың – бұл:
A) адамға ғана тән болып келетін,  жаңа образдарды өңдеп қайта жасауда 
көрінетін психикалық процесс
B) әртүрлі  пікірлерді  талдау  мен  салыстыру  және  осының  негізінде 
қалыптасқан жаңа бейнелер мен қортындылар
C) заттар  мен  құбылыстардың  арасындағы  байланысты  нақтылайтын 
немесе бейнелейтін пікірлер
D) мәселелі  жағдай  анықталмағанда  жүріс  -тұрысқа  бағыт  беруді 
қамтамасыз етеді
E) шындықтың бейнеленуінің жоғары формасы
335. Қиял бейнелерінің ес, елестен айырмашылығы: 
A) нақты болмыс
B) өткен тәжірибе
C) жаңа байланыс
D) тума бағдарлама
E) рухани негіз
336. Адамның қиял жарқындығы мен қуатын бейнелейтін қасиеті: 
A) ауқымдылығы
B) еркіндігі
C) шабыты
D) көңіл-күй
E) арманшылдығы 
337.  Күшті  эмоционалды қиялдың жасампаздық пен шығармашылыққа 
қатынасы:
A) қолдайды
B) өшіреді
C) дамытады
D) қуаттайды
E) кедергі
338. Шығармашылық қиял ,ол:
A) бір қасиеттің алға басып екіншісінің бәсеңдеуі 
B) жеке эелементтердің бір бейнеге құйылуы
C) қиял іс-әрекеттерінің қалаған болашаққа бағытталуы

D) жаңа ерекше бейненің құрылуы
E) арман
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339.  Адамның  сезім  мүшелеріне  сыртқы  әсер  етусіз  пайда  болатын 
бейнелер не деп аталады:
A) қабылдау иллюзиялары
B) қиял
C) галлюцинациялар
D) фантазия
E) арман
340. Қиялдың жасалу жолына жатпайды:
A) типтік образдарды жасау
B) агглютинация
C) қайта жаңғырту
D) гипербола
E) қайта жасау

ЭМОЦИАЛЫҚ ЕРІКТІК СФЕРА 
341. Танымдық іс-әрекетпен байланысты сезім қалай аталады?
A) моральді
B) интеллектуалды
C) эстетикалық
D) практикалық
E) эмоционалды
342. Моральдық сезімдер бұл – 
A) өзінің  мазмұны  арқылы  адамның  адаммен  қатынасын  бейнелейтін 
сезімдер
B) моральдық нормалар, тұлғалық мінез-құлықты бағалайтын сезімдер
C) адамның мінезі басқа адамдардың мінезіне айқындалу сезімдері
D) адамның  көзқарасы  және  дәлелдемесі  әлемдік  танудағы  айқындалу 
сезімдері
E) дұрыс жауабы жоқ
343. Аффект көрсеткіші:
A) сананың аздап өзгеруі
B) еріктің өз әрекетіне бақылауының бұзылуы
C) өзін-өзі ұстауды сақтау
D) еріктің өз әрекетіне бақылауының сақталуы
E) қобалжу
344. Сезімнің әсерленуінің бір формасын көрсет:
A) шығармашылық
B) талдау
C) иллюзия
D) құмарлық
E) диссонанс
345. Күрделі эмоциялар:
A) көңіл, аффект, құмарлық
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B) стресс, фрустрация, сезім
C) көңіл-күй, қуаныш, сүйіспеншілік
D) астеникалық, стеникалық, стресс
E) фрустрация, депрессия, қайғы
346.  Адамға  күш  беріп,  белсенділігін  жоғарылатын  көтеріңкі  сезім  мен 
эмоцияларды:
A) интеллектуалдық сезім 
B) астеникалық 
C) стеникалық 
D) стресс 
E) эстетикалық сезім
347. Жоғары сезім бұл:
A) қуану
B) эстетикалық сезімі
C) қайғы
D) депрессия
E) қанағаттану
348. Сезім дегеніміз не?
A) адамның бейнелік психикалық іс-әрекетіндегі көріністердің бірі
B) адамның өзіне деген өзіндік көзқарасы
C) сыртқы  дүние  заттары  мен  құбылыстарының  адамның  қажеттеріне 
сәйкес  келу-келмеуінің  нәтижесінде  пайда  болып  отыратын  психикалық 
процесс 
D) адамдардың  және  өзінің  жүріс-тұрысына  деген  жеке  адамның 
эмоционалдық қалпы.
E) адамның іс-әрекетіндегі және әсерленуіндегі эмоционалдық қалпы
349. Аффект дегеніміз не?
A) қысқа уақытқа созылатын эмоционалды реакция
B) ұзақ уақытқа созылатын, шектен тыс реакция
C) қысқа уақытқа созылатын, қатты өтетін жағымды эмоционалды реакция
D) адамдардың тәртіпсіз,  истерикалық, ұнамсыз өздері  бақылай алмайтын 
сезімдері
E) қысқа уақытқа созылатын, қатты өтетін реакция
350.  Адамның  уайымға  берілуі,  енжарлығы,  көңілсіздігі  және  олардың 
баяу, солғын көрінуіндегі сезім ерекшелігі: 
A) астеникалық
B) стеникалық
C) стресс
D) аффект
E) шошыну

351. Ерік деген не ?
A) сананың белсенділікке бағытталуы және жинақталуы
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B) мақсатқа жету барысында қиындықты жеңуге бағытталған адамның іс-
әрекетін жүріс-тұрысын саналы ұйымдастыру
C) адам іс-әрекетіне бағдар беретін тұрақты мотивтер жиынтығы
D) қарым-қатынас барысында қалыптасқан жеке адамның тұрақты даралық 
ерекшеліктерінің жиынтығы
E) адамның өз жүріс-тұрысын саналы ұйымдастыра алмауы
352. Төмендегі көрсетілген сапалардың кайсысы адамның ерік ерекшелігін 
көрсетеді:
A) шынайылық 
B) ұқыптылық
C) табандылық 
D) сыншылдық
E) принципиалдылық 
353. Шешімділік деп нені айтады.
A) мақсатқа ұмтылушылық
B) мақсаттты  таңдап,  оған  жету  жолдарын  ойластыратын  жеке  адам 
қасиеттері
C) стресс жағдайында, ақыл-ой деңгейін тұрақты ұстауы
D) мақсатқа жетудегі табандылық
E) дұрыс жауап жоқ
354. «Стресс» сөзін алғаш қолданғаг ғалым:
A) С.Шехнер
B) Д.О.Хеббу
C) Ганс Селье
D) К.Ланге
E) Л.Фестингер
355. Эмоцияны қалай түсінуге болады ?
A) тәжірибелік  әрекеттің  нәтижесі  және  жағымды  процестерді  тікелей 
формасын  бейнелейтін,  оның  көкейтесті  қажеттіліктерін  қанағаттандыруға 
бағытталған психологиялық күйдің субъективтік ерекшелігі
B) қандай да бір күнделікті сезімнің тікелей әсерленуі
C) адамның өз істеген ісіне немесе танымына байланысты әсерленуі
D) психикалық  бейненің  өмірлік  құбылыстар  мәніне  тікелей  әсерлену 
формасында 
E) қандай да бір күнделікті сезіммен байланысты рухани толқу
356. Эмоцияның ақпараттық теориясының авторы:
A) В.Франкл
B) Ф.Крюгер
C) П.В. Симонов
D) П.М.Якобсон
E) Б.И. Додонов 
357. Жоққа өкіну, қажеттілігін қанағаттандыра алмау:
A) ұят
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B) қайғы
C) ашу
D) қорқу
E) белгі
358.  Егер  адам  эмоциясын,  жаман  көңіл-күйін  және  тағы  басқа  кедергі 
жасайтын  факторларды  жеңе  білсе,  ол  оның  қандай  ерік  сапасын 
көрсетеді?
A) ұстамдылық
B) табандылық
C) шешімділік
D) көңіл аудармаушылақ
E) тік мінезділік
359. Адамның өзін-өзіне қойған талабы, өзіне қанағаттанбаушылық сезімі:
A) ұят
B) қайғы 
C) ашу
D) қорқу
E) құлықтылық
360. Ерік деп: 
A) адам саналы түрде өз іс-әрекеттері мен мінез-құлқын бақылай алады 
B) ішкі және сыртқы қиындықтарды жеңуді талап ететін іс-әрекеттер 
C) сыртқы  және  ішкі  кедергілерді  жеңуге  байланысты,  адамның  өзінің 
қылықтары мен қызметтерін саналы түрде реттеуі
D) төменнен жоғарыға қарай жүретін процесс
E) дұрыс жауабы жоқ 

Тұлғаның жеке-дара ерекшеліктері 
Темперамент, мінез, қабілеттілік

361. Жеке адамның қалыптасуына биологиялық негіз болып не табылады?
A) ойлау
B) қабілет
C) ақыл-ой
D) нышандар
E) темперамент
362. Темперамент туралы алғаш ой-пікірін айтқан ғалым:
A) Гален
B) Гиппократ
C) Платон
D) Аристотель
E) Сократ

363.  Ширақ,  нерв  жүйесі  күшті,  қозуы  мен  тежелуі  тең,  қозғалғыш  тип 
темпераменті:
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A) холерик
B) флегматик
C) меланхолик
D) сангвиник
E) дұрыс жауабы жоқ
364. Адамның жаңа жағдайларға тез үйренісуде көрінетін темпераментік 
қасиеті:
A) эмоционалдық қозу 
B) сензитивтік 
C) икемділігі (пластичность)
D) реактивтілік 
E) экстравертивтік 
365. Қандай психологиялық типке экстроверсия қасиеті тән:
A) апатиялық тип
B) холерик
C) флегматик
D) меланхолик
E) қобалжулы тип
366. Адамның жеке қасиетінің динамикалық сипаты болып табылатын:
A) темперамент
B) мінез
C) қабілет
D) бағыт
E) нышан
367. Төменде көрсетілген бейімдердің қайсысы флегметикке тән:
A) қорқу реакциясы
B) жағымды эмоцияға бейім
C) ашулануға бейім
D) қалыпты эмоционалдық қабылдауға бейім
E) тез қозушылық
368.  Байсалды,  ұстамды,  еңбекқор,  қызмет  етуде  сабырлы және  төзімді, 
қозу  мен  тежелуі  бір-біріне  тең,  баяу  қозғалғыш  қасиеттері  қай  тип 
темпераментіне тән:
A) сангвиник
B) холерик
C) флегматик
D) меланхолик
E) дұрыс жауабы жоқ
369.  Темперамент  арқылы  психологиялық  сипаттың  мына  түрін 
анықтайды:
A) статистикалық
B) мазмұнды
C) динамикалық
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D) жүре пайда болған
E) еріктік
370. Темперамент бұл:
A) жалпылама шындық бейнесімен оның мәндік байланысы
B) адамға тән табиғи мінез-құлық ерекшелігі
C) адамды іс-әрекетке итермелейді
D) адамның  өмірлік  әсер  етудің  және  адамның  шындыққа  қарым-
қатынасының тәрбиесі
E) дұрыс жауап жоқ
371.  Гиппократтың  Гуморальды  теориясы  бойынша  холерикті қандай 
сұйықтық сәйкес келеді: 
A) сары өт
B) қара өт
C) қан
D) шырын
E) сары және қара өт
372.  Аса  сезімтал,  қиын  жағдайларда  жол  табуға  олақ,  оқшау  жүргенді 
ұнататын, баяу қозғалғыш әлсіз тип: 
A) сангвиник
B) флегматик
C) холерик
D) меланхолик
E) дұрыс жауабы жоқ
373.  Іс-әрекет  және  қарым-қатынас  барысында  қалыптасқан  жеке 
адамның тұрақты дара ерекшелігінің жиынтығы:
A) темперамент
B) қабілет
C) мінез
D) нышан
E) дағды
374. Мінез патологиясынан, мінез акцентуациясының мәнді айырмашылығын 
көрсеткен ғалым:
A) К. Леонгард
B) Ю.Б.Гиппенрейтер
C) А.К.Ковалев
D) В.В.Богословский
E) Л.Н.Щербаков
375.  Зерттеушілер  қалыптасқан  мінез  құрылымының  қандай  жақтарын 
көрсетеді:
A) мәнді, құрылым
B) мазмұн, қалап
C) фон, көлем
D) кеңдік, аумақ
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E) түрпішін, көлем
376. Мінез акцентуациясы деп:
A) шыдамдылықта көрінетін жеке адамның еріктік қасиеті
B) білімді жаңа құрылымда қолдану
C) туа біткен мінез кескіні
D) психогендік жағдайда мінездің кейбір кескіндерінің күшеюі
E) жеке адамның эгоцентрлік көрінісі
377. Мінездің қалыптасуы жалпы алғанда аяқталады:
A) жеткіншек жасында
B) мектеп жасына дейінгі жаста
C) сәбилік шақта
D) кемел жаста
E) нәресте жасында
378. Мінездің қай түрі жүріс-тұрыстың тұрақтылығын көрсетеді?
A) мінездің тұтастығы
B) мінездің анықтылығы
C) мінез қуаты
D) мінез қаттылығы
E) мінез тұрақтылығы 
379. Адам мінезін зертейтін психология ғылымының саласы:
A) мінезтану
B) мінез-құлық мәдениеті
C) педагогика
D) психология
E) дұрыс жауабы жоқ
380.  Өмір  барысында  адамның  өзіне-өзінің  қатынасын  білдіретін,  өзін 
бағалай алуынан көрінетін мінез бітістері:
A) еңбек сүйгіштік, жалқаулық, ұқыптылық, салақтық ...
B) батылдық, жалқаулық, ұқыптылық ...
C) қарапайымдылық, өркөкіректік, батылдық, жасқаншақтық ...
D) мақсат, сенім, мотив, мінез-құлық ...
E) дұрыс жауабы жоқ
381. Қазіргі замандағы шет елдік мінезтанудың бағыттары:
A) бихевиоризм, гештальт, фрейдизм
B) конституционалды-биологиялық, психоаналитикалық,идеологиялық
C) дуализм, когнитивтік, мінез-құлықтық
D) фрейдизм, идеологиялық, әлеуметтік
E) психогенетикалық, гуманистік, неофрейдизм

382.  Адамның  генетикалық  ерекшеліктеріне  байланысты  болып,  өмір 
жағдайларына  сәйкес  және  солардың  ықпалымен  байқалып  отыратын 
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тұрақты психикалық ерекшеліктер жиынтығы:
A) мінез бітістері
B) типтік мінез бітістері
C) мінезтану
D) мінез-құлық
E) нышан
383.  Кімнің  анықтамасы бойынша,  «мінез-бұл адамзат  қабілеттілігін  керемет 
көбейтушісі» деп көрсетеді:
A) Н.С. Лейтес
B) Б.М. Теплов
C) Н.Ф. Суворов
D) К.Фишера
E) И.П. Павлов
384. Қабілеттілікке жатпайды:
A) талант
B) дарындылық
C) мінез
D) нышан
E) бейімділік
385. Педагогикалық қабілеттілік компонентері:
A) ұйымдастырушылық, коммуникативтілік, құрылымдық
B) іскерлік, нышан, дағды
C) педагогикалық, ұйымдастырушылық, іскерлік
D) шығармашылдық, практикалық, ұйымдастырушылық
E) дұрыс жауабы жоқ
386. Қабілеттіліктің дамуының негізгі факторы:
A) анатомиялық нышан
B) тұрақты арнайы қызығушылық
C) жалпы қабілеттілік
D) әртүрлі қызығушылықтар
E) генетикалық себепті факторлар
387.  Қандай  да  болмасын  қызметте  жетістікке  жетуді  қамтамассыз  ететін, 
адамның жоғары деңгейде дамыған қабілеттілігі: 
A) дарындылық
B) данышпандық
C) талант
D) нышан
E) қабілет
388.  Өзінің  есту  және  көру  түйсіктерінің  толық  болмауына қарамастан, 
шығармашылдық қабілеттіліктерін дамытқан ғалым:
A) И.М.Сеченов
B) Л.А.Орбели
C) К.М.Быков
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D) О.С.Скороходова
E) П.К.Анохин
389. Қабілеттілік қандай тұрғыдан қарастырылған:
A) әлеуметтік, педагогикалық, психологиялық
B) тұрмыстық, этимологиялық, ғылыми
C) психологиялық, тұрмыстық, әлеуметтік
D) биологиялық, әлеуметтік, педагогикалық
E) дұрыс жауабы жоқ
390.  Қандай  да  бір  іс-әрекеттінің  ерекше  жасауды  қамтамасыз  ететін 
керемет қабілетті не деп айтамыз?
A) нышан
B) данышпан
C) бейімділік
D) дарындылық
E) талант
391. Баланың ата-анасына ұқсап туылуы:
A) шарты рефлекстер
B) анатомиялық нышан
C) физиологиялық нышан
D) шартсыз рефлекс
E) дұрыс жауабы жоқ
392. Дарындылық бұл:
A) қажеттілік
B) мінез бітісі
C) жоғары сезім
D) қабілет түрі
E) қиял түрі
393. Адамның ақыл-ой өзгешеліктерінің жеке қасиеттерін көрсететін, кез 
келген адамнан табылытын қабілет:
A) арнаулы қабілет
B) жалпы қабілет
C) талант
D) дарындылық
E) нышан
394. Адамдардың әртүрлі  қызметтерді  орындаудағы жемістілігі,  сонымен 
қатар білімдері, іскерліктері мен дағдыларды меңгерулеріне тәуелді жеке 
дара ерекшеліктері:
A) талант
B) мінез бітісі
C) қабілеттілік

D) дарындылық
E) арнаулы қабілет
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395. Адамның бір іске икемділігін байқататын қасиет, қабілеттілік нышаны:
A) анатомиялық нышан
B) физиологиялық нышан
C) бейімділік
D) нышан
E) қабілет
396.  Іс-әрекеттің  жеке  салаларында  ғана  көрініп,  оның  нәтижелі 
орындалуына мүмкіндік беретін қабілет:
A) дарындылық
B) шығырмашылдық қабілет
C) жалпы қабілет
D) арнаулы қабілет
E) Дұрыс жауабы жоқ
397. Қабілеттіліктің дамуының негізгі физиологиялық ерекшелігі:
A) нышан
B) темперамент
C) ойлау
D) дарындылық
E) арнайы қабілет
398.  Адамның  –  тұлғалық  жеке  дара  психологиялық  ерекшеліктері 
қабілеттілік, қандай жағдайда көрінеді: 
A) мақсаттарында
B) мотивтерінде
C) сөйлеу мәнерінде
D) есте сақтау процесінде
E) іс-әретектінде
399.  Қабілет құрылымына қарай,  нақты даму көзқарасына байланысты 
түрлері:
A) жалпы, арнаулы
B) ырықты, ырықсыз
C) потенциальды, актуальды
D) ерікті, еріксіз
E) дұрыс жауабы жоқ
400. Кейбір арнаулы қабілеттіктердің кең көлемде дамуын зерттегендер:
A) А.Н.Леонтьев, М.П.Кравца
B) Ю.Б.Гиппенрейтер, О.В.Овсянникова
C) С.Л.Рубинштейн, А.В.Брушлинский
D) К.А.Абульханова-Славская, В.М.Русалова
E) Э.А.Голубевой, Б.М.Теплов

ТЕСТТІК ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ ЖАУАПТАРЫ

1 – D 35 - B 69 - D 103 - B 137 - A 171- B
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2 - C 36 - E 70 - D 104 - D 138 - D 172 - B
3 – A 37 - C 71 – B 105 - A 139 - D 173 - D
4 – D 38 - B 72 – A 106 - B 140 - E 174 - A 
5 – C 39 - A 73 - D 107 - D 141 - B 175 - C
6 – D 40 - B 74 – C 108 - E 142 - C 176 - A
7 –B 41 - E 75 – B 109 - B 143 - D 177 - E 
8 – B 42 - A 76 - E 110 - A 144 - B 178 - D
9 - A 43 - D 77 - A 111 - B 145 - C 179 - B 
10 –D 44 - E 78 - D 112 - E 146 - D 180 - E 
11 –C 45 - B 79 - C 113 - C 147 - C 181 - A
12 - B 46 - C 80 - B 114 - D 148 - C 182 - D
13 - D 47 – A 81 - D 115 - A 149 - A 183 - A
14 - A 48 – A 82 - C 116 - B 150 - D 184 - C
15 - D 49 – D 83 - E 117 - D 151 - E 185 - B
16 - C 50 – E 84 - D 118 - C 152 - A 186 - D
17 - E 51 - B 85 - A 119 - A 153 - B 187 - B
18 - D 52 - A 86 - B 120 - C 154 - D 188 - A
19 - B 53 - C 87 - C 121 - D 155 - C 189 - D
20 - D 54 - A 88 – A 122 - B 156 - A 190 - A
21 - C 55 - B 89 - E 123 – A 157 - D 191 - C
22 - E 56 - A 90 - D 124 - B 158 - C 192 - C
23 - C 57 - D 91 - C 125 - C 159 - A 193 - B 
24 - A 58 - B 92 - E 126 - E 160 - E 194 - B
25 - D 59 - E 93 - C 127 - B 161 - B 195 - E
26 - C 60 - A 94 - C 128 - A 162 - D 196 - C 
27 - A 61 - C 95 - A 129 - E 163 - B 197 - A
28 - A 62 - B 96 - B 130 - A 164 - C 198 - C 
29 - B 63 - A 97 - C 131 - C 165 - E 199 - E
30 - D 64 – A 98 - A 132 - B 166 - B 200 - A
31- E 65 - C 99 - D 133 - E 167 - A 201 - B
32 - C 66 - E 100 - B 134 - D 168 - C 202 - A
33 - D 67 - A 101 - B 135 - E 169 - C 203 - C
34 - A 68 - C 102 - A 136 - C 170 - A 204 - D

205 - B 239 - A 273 - A 307 - C 341 - B 375 - B
206 - B 240 - D 274 - D 308 - A 342 - C 376 - D
207 - C 241 - C 275 - C 309 - B 343 - B 377 - A
208 - A 242 - E 276 - A 310 - E 344 - D 378 - E
209 - D 243 - C 277 - D 311 - C 345 - A 379 - A
210 - C 244 - B 278 - B 312 - A 346 - C 380 - C
211 - B 245 - A 279 - B 313 - D 347 - B 381 - B
212 - D 246 - D 280 - E 314 - C 348 - C 382 - D
213 - A 247 - A 281 - C 315 - A 349 - E 383 - D
214 - C 248 - D 282 - B 316 - B 350 - A 384 - C
215 - C 249 - B 283 - D 317 - D 351 - B 385 - A
216 - A 250 - C 284 - A 318 - C 352 - C 386 - E
217 - B 251 - A 285 - B 319 - E 353 - B 387 - C
218 - D 252 - A 286 - A 320 - B 354 - C 388 - D 
219 - D 253 - D 287 - C 321 - D 355 - A 389 - B
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220 - B 254 - B 288 - E 322 - C 356 - C 390 - E
221 - C 255 - D 289 - A 323 - C 357 - B 391 - B
222 - B 256 - E 290 - E 324 - E 358 - A 392 - D
223 - A 257 - C 291 - E 325 - B 359 - A 393 - B
224 - C 258 - D 292 - B 326 - C 360 - C 394 - C
225 - E 259 - E 293 - C 327 - E 361 - E 395 - C
226 - D 260 - C 294 - A 328 - C 362 - B 396 - D
227 - A 261 - B 295 - B 329 - A 363 - D 397 - A
228 - C 262 - E 296 - C 330 - D 364 - C 398 - E
229 - B 263 - D 297 - B 331 - E 365 - B 399 - C
230 - D 264 - C 298 - D 332 - C 366 - A 400 - B
231 - C 265 - C 299 - C 333 - A 367 - D
232 - B 266 - A 300 - B 334 - A 368 - C
233 - E 267 - B 301 - E 335 - C 369 - C
234 - D 268 - C 302 - D 336 - D 370 - B
235 - B 269 - D 303 - A 337 - E 371 - A
236 - D 270 - E 304 - C 338 - D 372 - D
237 - E 271 - B 305 - D 339 - B 373 - C
238 - A 272 - E 306 - B 340 - C 374 - B
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Психология пәні бойынша Мемлекеттік аралық бақылауға ұсынылған 
тестік тапсырмалар. Білім (тілдік емес) тобының мамандықтары бойынша 

2 (3) курс студенттеріне арналған

1 нұсқа. 
1. Эмпирикалық мәліметтерді жинаудағы психологиядағы негізгі әдіс:
A) эксперимент
B) анкета алу
C) интервью
D) бақылау
E) әңгілемелесу
2. Аз мағыналы, бірақ маңызды бөлшектерді байқап қалатын тұлғаның 
қасиеті:
A) сөйлеу
B) зейін
C) байқағыштық
D) қиял
E) елес
3. Адам ойының түрлі формаларын еске қалдыра алу қабілеті естің қандай 
түріне жатады:
A) образдық
B) эмоциялық
C) сөз-логикалық
D) оперативтік
E) қозғалыс
4. Ой тәсілдері:
A) қызығу, талғам, мұрат, сенім
B) есте қалдыру, қайта жаңғырту, ұмыту, тану
C) сезгіштік, иллюзия, адаптация, сенсибилизация
D) жалпылау, салыстыру, нақтылау, талдау, біріктіру
E) ұғым, пікір, ой қорытындылары
5. Зейін дегеніміз:
A) кез келген іс-әрекетті орындау шарты
B) рухани күштер байқалуы
C) психикалық іс-әрекеттің туа бітті байқалатын ерекшеліктері
D) адамның іс-әрекет құрылымы
E) белгілі бір объектілерге адам санасының бағытталуы
6. Еріктік сапаға жатпайды:
A) принципшілдік
B) мақсатқа ұмытушылық
C) тұрақтылық
D) өзбеттілік 
E) саналылық
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7. Дамудың жоғары тобының деңгейі:
A) кооперация 
B) ұжым
C) корпорация
D) ассоциация
E) топ
8. Қабілеттілік деген не?
A) жүре пайда болатын қасиеттер жиынтығы
B) іс-әрекеттер тиімділігін қамтамассыз ететін қасиеттер жиынтығы
C) өзгермелі қасиеттер жиынтығы
D) туа бітті байқалатын қасиеттер жиынтығы
E) өмір сүру ортасында қалыптасқан қасиеттер
9. Идеологиялық философия:
A) жанды да, ақыл-ойды да ескермейді
B) психика мен материя тең құқылы
C) психика материядан туындаған екінші құбылыс деп қарастырылады
D) психикалық іс-әрекеттің себеп принципін негізге алады
E) «абсолюттік жан», мен «елдік ерікті» қарастырады
10. Нерв үрдістерінің тепе-теңдігі деп:
A) жүйке жүйесінің қозғалғыштығы
B) қозу мен тежелудің өзара сайма-сайлығы
C) жүйке жүйесінің қозу мен тежелуі
D) бір процестің екінші процеспен алмасу шапшаңдығы
E) жүйке жүйесінің клеткаларындағы физиологиялық заттардың қоры
11. Жеке  адамның  арнайы  іс-әрекетіндегі  қабілеттің  жоғары  деңгейі 
болып табылатын:
A) мінез
B) талант
C) дарынды 
D) данышпан
E) әдет
12. Қарым-қатынас процесінде
A) 3-коммуникативті, интерактивті, перцевтивті
B) 3-тілдесу, қарым-қатынас, пікір алысу
C) 2- перцевтивті, интерактивті
D) 2- коммуникативті, түсінісу
E) 3-бірін-бірі қабылдау, қарым-қатынас, тілдік қатынас
13. Таңдамалы екі жақты қабылдау заңы:
A) транспозиция
B) преганттылық
C) иллюзия
D) фигура және фон 
E) константтылық
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14. Төмендегілердің қайсысы ойлау түріне жатпайды?
A) сөздік-логикалық
B) көрнекі-бейнелі
C) ұзақ мерзімді
D) шығармашылық
E) көрнекі-қозғалысты
15. Ой операцияларына қайсысы жатпайды:
A) синтез
B) жалпылау
C) жүйелеу
D) анализ
E) апперцепция
16. Қиялдың денедегі органикалық процестерге қатынасы:
A) тығыз байланысқан
B) екеуі тәуелсіз
C) білмеймін
D) органикалық процесс үстем
E) мүлде қатысы жоқ
17. Жоғалғанды уайымдау, бірдеңеге қажеттілікті қанағаттандыра алмау – 
бұл:
A) ыза
B) қорқу
C) шаттығу
D) қайғы
E) ұят
18. Мінез психикалық көріністің қай тобына жатады?
A) эмоциональды еріктік процесс
B) жеке тұлғаның қасиетіне
C) физиологиялық процесс
D) психикалық күй
E) психикалық процесс
19. Жалпы психологияда мінез-құлықтың фактісіне жататындар:
A) әрекет
B) қимыл және ым
C) қобалжу 
D) сыртқы дене реакциясы
E) қылық
20. Меланхолик типін атаңыз:
A) күшті, ширақ
B) күшті, баяу
C) күшті, ұстамсыз
D) *әлсіз тип
E) аралас тип
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21. Топтың ұжым ретінде сипаттайтын критериі болып саналмайды:
A) топтың мүшелерінің саны
B) топ мақсатының қоғам мақсатымен байланыстылығы
C) топтың мүшелермен ұжымдық құндылықты және мақсаты қабылдау
D) топтың  қабілеті  барлық  мүшелерге  толық  гормонды  дамумен 
қамтамассыз етеді
E) олармен қоғамның функцияларын орындау
22. Қарым қатынаста бірін-бірі қабылдауы және бағалауы қалай аталады
A) интеракция
B) конформ
C) коммуникация
D) хабар алмасу
E) перцепция
23.  Тұлғаның  өзін-өзі  саналы  түсінуімен  байланысты,  өзін-өзі  реттеу 
қасиеттерінің жиынтығы:
A) идентификация
B) итроспекция
C) сублимация
D) рефлекция
E) өзін-өзі бақылау
24. Қабылдауды көбіне былай атайды:
A) түйсіну
B) ес
C) зейін
D) перцепция
E) ойлау
25. Бірнеше пікірден жаңа пікір шығаратын ойлау формасы:
A) ой қорытындысы
B) пікір
C) ұғым
D) сөз
E) қиял

2 нұсқа. 
1. Гипократ бойынша сангвиниктің организмінде қай сұйықтық басым?
A) су
B) қара шырыш
C) қан
D) сары өт
E) шырыш
2. Мінездің қалыптасуына не әсер етеді?
A) адамның эмоционалдық күйі
B) зейін
C) сөйлеу тілі
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D) әлеуметтік орта
E) қабілеттілігі
3. Көзделген мақсатқа бағытталған тікелей өмірдегі психиканың әр түрлі 
сыртқы көріністерін қабылдау әдісі?
A) бақылау
B) сауал
C) эксперимент
D) анкеттеу
E) тестілеу
4. Социогенетикалық тұрғыдан даму факторы:
A) тұқымқуалаушылық
B) филогенез
C) тәжірибе
D) бойы 
E) орта
5. Қарым-қатынастың вербальды емес құралы болмайды:
A) пантомимика
B) сөйлеу
C) мимика
D) көзқарас
E) кеңістік
6. Психологияда сана мен бейсана мәселесімен айналысқан кім?
A) А.Леоньев
B) И.Павлов
C) З.Фрейд
D) А.Маслоу
E) Аристотель
7. Меланхолик типін атаңыз:
A) күшті, ширақ
B) күшті, баяу
C) күшті, ұстамсыз 
D) әлсіз тип
E) аралас тип
8. Түйсінудің арифметикалық прогрессиясымен өсу заңдылығын ұсынған 
кім?
A) Вебер
B) Фехнер
C) Лурия
D) Анаьев
E) Гелмгольц
9. Адамның барлық психикалық іс-әрекетінің негізі болатын психиканың 
көріну формасын көрсет:
A) темперамент
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B) мінез
C) қабілет 
D) ес
E) ерік
10.  Қысқа  уақыттық  ес  әрекетінің  нақты  міндеттерін  орындауға 
байланысты естің түрі:
A) образдық ес
B) сөз логикалық ес
C) қозғалыс ес
D) эмоциялық ес
E) оперативтік ес
11.  Ойлауда  заттар мен олардың қасиеттерінің  әдеттенбеген  «нанғысыз» 
тіркесулері:
A) аутистикалық ойлау
B) интуитивті ойлау
C) образды ойлау
D) продуктивті ойлау
E) ырықты ойлау
12.  Зат  пен  әрекеттің  арасындағы  қатынас  туралы  пікірді  құрайтын 
логикалық ойлау формаларының бірі:
A) ой жүгірту
B) типтеу
C) ақылмен бекіту
D) салыстыру
E) түсінік
13. Ішкі болжам, ойлау тапсырмаларын анықтайтын шешім:
A) шығармашылдық 
B) инсайд
C) синтез
D) ақылға бекіту
E) жалпылау
14.  Адамның  қылық  әрекеттері  еріктен  емес,  табиғат  пен  өмірдің  ақыл 
бастауларынан және логика қағидаларынан деп түсіндірген ғалым:
A) Ясперс
B) Платон
C) Сартр
D) Тульчинский
E) Аристотель
15. Қабілеттерді дамытудың табиғи алғы шарттары болып не табылады:
A) нышандар
B) шартты рефлекстер
C) ептілік
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D) қызығушылықтар
E) дағдылар
16. Сол бір психикалық процесті немесе жалпы жеке тұлғаны бағалауға 
болатын қысқа стандартталған психикалық сынақ:
A) эксперимент
B) тестілеу
C) өзін-өзі бағалау
D) әңгіме
E) бақылау
17. Психологиялық сәтсіздікке байланысты топтан адамдардың шеттетілуі 
қалай аталады?
A) лидерлер
B) психологиялық барьер
C) когнитивті диссонанс
D) аутсайдер
E) диффузды топ
18.  Сезім  және  біреуге  немесе  бір  нәрсеге  өзін-өзін  ұстауға  сезімнің  ой 
арқылы көрінетін, бағалау реакциясы:
A) интерференция
B) проэкция
C) әлеуметтік бағдар
D) сублимация
E) регрессия
19. Бұл бағытқа байланысты психологияда санасыздық түсінігі бекітілді:
A) функционалды психология
B) ассоционизм
C) бихевиоризм
D) психоанализ 
E) гештальт психология
20. Сезім мүшелерінің тітіркендіргіштерге біртіндеп икемделуі:
A) сезімталдық
B) сенестезия
C) сенсибилизация
D) табалдырық
E) адаптация
21. Түс көру бұл:
A) белсенді шығармашылдық қиял
B) пассивтік ырықсыз қиял
C) акцентуация
D) белсенді қайта жасау қиялы
E) тежелу
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22. «Зейін» сөзінің мағынасы:
A) тітіркену
B) таңдау
C) қабылдау
D) қозу
E) шоғырлану, шому
23. Басқа адамның қайғысымен бөлісу, эмоционалды күйін түсіну – бұл:
A) эмпатия
B) түсіну
C) рефлекция
D) қабылдау
E) қашықтық
24. Жеке адамның әлеуметтік тұлға ретінде қалыптасуының биологиялық 
негізін танытатын психологиялық қасиет:
A) сезім
B) ерік
C) мінез
D) темперамент
E) қабілет
25. Тиянақты, абай, жұмарт-:
A) отбасына қатынасын сипаттайды
B) адамның өз-өзіне қатынасының жүйесі
C) тұлғаның затқа қатынасын сипаттайды
D) іс-әрекетте көрінеді
E) басқа қатынасында көрінеді

3 нұсқа.
1. Жанның табиғаты туралы пікірлер айтқан?
A) Аристотель
B) К.Юнг
C) Ж.Пиаже
D) З.Фред
E) В.Вундт
2. Психологияның  қандай  бағытында  адамның  мінез-құлқында 
сексуальды және агрессивті қажеттіліктер көрінеді?
A) гуманистік психология
B) бихевиоризм 
C) психоанализ 
D) гештальт психология
E) жеке тұлға психологиясы бір заттан екінші затқа ауысуы
3. Тұлға белсенділігі неден байқалады?
A) қарым-қатынасынан
B) эмоционалдық күйінен
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C) өмірлік позициясынан
D) қылықтарынан
E) мақсат қою мен оған жеткізу әдістерінен
4. Тіл көмегімен қарым-қатынас вербальды коммуникация?
A) сөйлеу
B) ойлау
C) ой қорытындысы
D) просемика
E) пікір
5. Бір  уақытта  сезім  органдарына  әсер  етіп  жатқан  басқа  да 
тітіркендіргіштерге байланысты қасиет:
A) өзара ықпал
B) қосарлану 
C) жоғарылау
D) төмендеу
E) икемделу
6. Белсенді еріктік әрекетке байланысты ес процесі:
A) тану
B) қабылдау 
C) жаңғырту
D) ұғу
E) түсіну
7. Заңдылықтарды,  объектілердің  қасиеттерін  ашуға  бағыттылығын 
сипаттайтын ойлаудың бір түрі:
A) логикалық ойлау
B) нақтылы ойлау
C) продуктивті ойлау
D) теориялық ойлау
E) бейнелі ойлау
8. Абстракция дегеніміз:
A) тұлға қасиеті
B) тұлға белсенділігі
C) психикалық үрдіс
D) шартсыз рефлекс
E) ойлау операциясы
9. Ойлаудың репродуктивтік түрі:
A) теориялық
B) қайта жаңғырту
C) шығармашылық
D) интуитивті
E) практикалық
10. Еріктік іс-әрекеттерді басқаларынан ерекшелейтін белгі:
A) алаң болушылық
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B) дене рахатына ұмтылу
C) жауапкершіліктің жоқтығы
D) түрткілер күресі
E) жағымсыз стимулдардан алшақтау
11. Психологияның қандай бағыты мінез-құлық реакциялар тізбегі ретінде 
қарастырады?
A) бихеовиризм
B) гештальт психология 
C) гуманистік психология 
D) психоанализ 
E) интроспевтивті психология
12. Топтық әрекетті қоғамдық мақсатпен меңгерген топ:
A) ұжым
B) кездейсоқ топ
C) топ
D) корпорация (бизнесмендер тобы)
E) бандиттік топ
13. А.Е.Личко бойынша шектен тыс ашуланшақтықтың негізгі  белгілері 
сағыныш, қорқыныш, ыза, бірбеткей, өкпелегіш, қатігездік, дау-дамай:
A) истериоддардың
B) психастениктердің
C) шизоиддардың 
D) эпилептоиддардың
E) циклоиттардың
14. Басқа адамдағы белгілі бір мағына беретін әрекет:
A) біліктілік
B) әрекеті
C) импульсивтік мінез құлқы
D) дағды
E) рефлексті
15. Шартсыз рефлекс:
A) туа біте пайда болған рефлекс
B) белсенді іс-әрекет пайда болатын рефлекс
C) жүре пайда болған рефлекс
D) сырттан берілетін рефлекс
E) стресс кезінде пайда болатын рефлекс
16. Қабылдау процесінің неше қасиеті бар.
A) 2
B) 4
C) 10
D) 1
E) 6
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17. Ес дегеніміз:
A) бір уақытта қамтитын объектілер саны
B) заттар  мен  құбылыстардың  адам  миында  сақталып,  ұмытылып,  қайта 
жаңғыртылуы
C) адамның табиғат, қоғамдық өмір туралы білімдерінің жүйесі
D) заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің сезім мүшелерінде әсер 
етуден пайда болған бейнелер
E) адам санасының бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара алуы
18. Жарақатқа байланысты естің болмауы-
A) амнезия 
B) реминисценция
C) мномозина
D) соңғы эффект
E) эйдетизм
19. Барлық ерікті іс-әрекет қалыптастыруға жауап беретін ми бөлігі:
A) аралық ми
B) мишық
C) гипоталамус 
D) ортаңғы ми 
E) маңдай бөлігі
20. Жеке тұлғаның адамдарға, іс-әрекетке, өзіне, қоршаған ортаға тұрақты 
қатынасы:
A) қабілет
B) темперамент
C) мінез
D) эмоция
E) назар аудару
21. Мінездің нақты қалыптасуына себепші фактор:
A) қоғамдық шарттар
B) әлеуметтік топтар ықпалы
C) тұрмыстық қалыптар
D) нәсілдік байланыс
E) тума нышандар
22. Қабілет дегеніміз-
A) данышпандылық
B) білім, дағды, ебдейлік
C) нышан
D) жеке тұлғаның- индивидуальдық ерекшеліктері
E) эффект
23. Психикалық бейне:
A) таңдаулы мінездемені арқалайды
B) айнала қоршаған шаңдықтың нақты көшірмесі болып табылады
C) маңыздылықтың тегін көрінісі
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D) бейне шартына тәуелсіз
E) айнала қоршаған ортаға әсер ететін фото бейнені көрсетеді
24.  Адамның  жан  уайымы,  белгілі  бір  жағдайда  пайда  болып,  сол 
ситуациясымен жоғалатын: 
A) стресс
B) құмарлық
C) эмоция
D) көңіл күй 
E) аффект
25. Мақсатқа жетуге бағытталған процесс:
A) операция
B) жаттығулар
C) мотив
D) іс-әрекет
E) біліктілік

4 нұсқа.
1. Қандай сипаттар Түйсік қасиеттеріне тән?
A) жүйелі генетикалық деңгейі
B) сапасы, қарқыны, ұзақтығы
C) сезімталдық,шыңы
D) кеңістік, экстерорицептор
E) икемделу, аралық
2.  Жануарлардың  ес  дағдыларының  қалыптасу  заңдылықтарын  ашқан 
американ ғалымы:
A) Торндайк
B) Мюллер
C) Бергсон
D) Крепелина
E) Павлов
3. Жалқыдан жалпыға өтудегі ойлау процесінің қызметі:
A) түп нұсқаны жаңғырту
B) жеке қасиеттерді белгілеу
C) мәнді байланыстарды біріктіру
D) қияли жаңалау
E) нақты тану
4.  Тілді  меңгеру  кезіндегі  шамадан  тыс  қиындықтармен  оқуға  деген 
қабілетінің жоқтығы:
A) дисграфия
B) дислексия
C) дискалкули
D) зейіннің жетіспеуі
E) гиперактивтілік
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5. Ауызша сөйлеу нұсқасының ішінен қайсысы диалогқа жатады?
A) дауыстап оқу
B) ауызша есеп
C) дәріс
D) әңгіме
E) баяндама
6. Адамның жоғары инабатты, жасампаздық өмірінің негізі:
A) болмыстан тыс ықпал
B) тума қасиеттер
C) гендік программа
D) нәсілдік белгілер
E) әлеуметтік құнды салт бағыттар
7. Қажеттіліктерді қанағаттандыру уайымы қалай көрінеді?
A) қорқынышпен
B) түсінбеушілікпен 
C) қызығушылықтармен
D) таң қалуымен
E) қуанышпен
8. С.Р. Немов қарым-қатынасқа қабілеттілікті қалай жүйелейді:
A) теориялық
B) тәжірибелік
C) табиғи
D) әлеуметтік сертті
E) лингвистік
9. Қолданбалы психологияның мақсаты:
A) теоретикалық психологияның жетістіктерін әртүрлі іс-әрекетін салаларда 
қолдану
B) тарих,  әлеуметтану  және  басқа  пәндердің  мәліметтерін  психологияда 
қолдану
C) психологияның тарихын түсіндіру 
D) психологиялық теорияларды зерттеу
E) адамды зерттеуінің психологиялық әдістерін өндеп шығару
10.  Басқа адам туралы бейнені  сақтап қалу бет алысы нәтиженің мәнін 
құрайды
A) жүйелік
B) проекция
C) стереотипизация
D) инерционалды
E) ореол
11. Адамның ҒТ- аралық таңдауын өлшеуге негізделген ҒТ аралық қарым-
қатынастың мінездемесі және құрылымын зерттейтін әдіс:
A) әлеуметтік бірлік әдісімен
B) салыстыру
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C) социометриямен
D) контент анализ
E) бақылау
12. Алғашқы болып психологиялық лабораторияны кім ашты?
A) В.Вундт
B) И.Павлов
C) З.Фрейд
D) Ж.Пиаже
E) Р.Декарт
13. Рефлекс дегеніміз:
A) адамның күйі
B) қарым-қатынас құралы
C) объек жайлы информация
D) әрекетке шақыру сигналы
E) ағзаның сыртқы әсерлерге жауап реакциясы
14. Білімдерді аз уақытқа есте қалдыру:
A) генетикалық ес
B) сенсорлық ес
C) оперативтік ес
D) қысқа мерзімді есте сақтау
E) ұзақ мерзімді есте сақтау
15. Ойлаудың түрлеріне қайсысы жатпайды?
A) көрнекі бейнелі 
B) бөлінушілігі
C) теориялық
D) заттық әсер
E) сөз-логикалық
16. Темпераменттің физиологиялық негізі:
A) жоғары жүйке типі
B) мінез
C) бейнелеу
D) эмоция
E) білім
17. Жеке тұлға дамуының динамикасына бағдарланған, тұрақты қалаулар 
мен мотивтер жүйесі:
A) мінез-құлық
B) темперамент
C) бағыттылық
D) мотивация
E) қабілеттер
18. Педагогикалық психологияның құрылымы:
A) білім беру психологиясы, тәрбие психологиясы, даму психологиясы
B) даму психологиясы, оқыту психологиясы
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C) мұғалім психологиясы
D) білім беру психологиясы, тәрбие психологиясы, мұғалім психологиясы
E) педагогикалық өзара әрекеттесу психологиясы
19. Психоаналитикалық теориясының негізгін қалаушы:
A) К.Хорни
B) З.Фрейд
C) К.Юнг
D) А.Адлер
E) Э.Формм
20. Сыртқы затты іскерлік процесінде оның ішкі жоспарына ауысу:
A) интерференция
B) интеракция
C) сенсибилизация 
D) интериоризация
E) экстериоризация
21. Қандай да әрекетті қажетсінуден пайда болатын адам қасиеті?
A) ептілік
B) шеберлік
C) әдет
D) талант
E) дағды
22. Сенсорлық депривация деген:
A) көңіл-күйдің өзгеруі
B) түйсінудің әлсіздігі
C) эмоциялық реакцияның жоқтығы
D) өмірлік энергияның жетіспеушілігі
E) адамның сенсорлық әсерінен көп уақыт айырылуы
23. Естің қай түрі жануарларды болмайды:
A) сөз-логикалық
B) еріксіз
C) механикалық
D) моторлық
E) бейнелік
24. Есте сақтау:
A) жалған және шынайы
B) қысқа уақытқа және ұзақтыққа
C) шоғырланған және шоғырланбаған
D) сензитивтік
E) интенсивті және жалғастырылған
25.  Белгілі  мерзімді,  кезеңдері  бар,  саналы  болып  келетін  ойлау  болып 
табылатын бұл:
A) нағыздылық
B) интуитивті
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C) аналитикалық
D) реалистік
E) сөздік-логикалық

5 нұсқа. 
1. Екі адамның сөйлеуі:
A) ішкі сөйлеу
B) сыртқы сөйлеу
C) ауызша сөйлеу
D) диалог
E) жазбаша сөйлеу
2. Жаңа бейнелерді құруға негізделген психикалық үрдіс:
A) сөйлеу 
B) қарым-қатынас
C) қиял
D) түйсіну
E) іс-әрекет
3. Тануға талпынуда пайда болғатын интеллектуальдық сезім:
A) ұстамдылық
B) талапкершілік
C) импульсивтілік
D) назар
E) стресс
4.  Сезім  мүшелеріне  әсер  ету  обьектив  заттар  мен  құбылыстар  қалай 
аталады?
A) рецепторлар
B) тітіркендіргіш
C) сезімталдық
D) қозу
E) талдағыштар
5. Жеке тұлғаның қарапайымдылық, өзін-өзі сынға алу, эгоистік белгілерін 
жеке тұлға қатынасын сипаттайды:
A) адамдарға
B) заттарға
C) жеке және қоғамдық жауапкершілікке
D) өзіне 
E) іс-әрекетке
6.  Өндірісте  және  ұжымның  мүмкінділігін  қамтамассыз  етуді  басқару 
қабілетінің түрі:
A) коммуникативтік
B) жалпы
C) шығармашылық
D) арнайы
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E) ұйымдастырушылық
7. Эмоционалды және вербалды реакциялардың қосындысы, жүріс-тұрыс 
туралы түсінік қай психика концепциясында негізделген:
A) психоаналитикалық
B) тарихи-мәдени
C) бихевиоризм
D) когнетивті
E) іс-әрекетті
8.  Қарым-қатынас  ең  алдымен  көру  қозғалыс  жүйесіне  байланысты  өз 
ішіне ым-ишара, пантомима т.б. қамтитын тілдесу:
A) жай тілдесу
B) монологтық 
C) жест арқылы
D) вербальды
E) вербальды емес
9. Ұжымның маңызды белгісі топ ретінде:
A) топ мүшелерінің эмоциональды тартуы
B) альтруизм
C) қоғамдық  пайдалы  мақсаттар  топтардың  іс-әрекетін  көпшілікке 
тұлғалыққа айналдырады
D) эмпатия
E) контактының жиілілігі
10. Жан туралы трактаттың авторы:
A) Платон
B) Демокрит
C) Эпикур
D) Аристотель
E) Сократ
11. Амнезия:
A) шартты рефлекс
B) өткен нәрселердің естен шығып кетуі
C) психикалық іс-әрекет
D) есте сақтау
E) психикалық үрдіс
12. Ойлау үрдісінің қабылдаудан өзгешелігі:
A) нақтылы заңдылықты
B) қатынастарды ашады
C) жанама танытады
D) кездейсоқтылыққа негізделеді
E) мәнді жалпылайды
13. Ерік-күшін қосуды қажет ететін зейін түрі:
A) ырықты зейін
B) реттеу зейін
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C) бақылау зейін зейін
D) ырықсыз зейін
E) үйреншікті зейін
14. Адамның сыртқы және ішкі қиындықтарды жеңумен байланысты өз 
мінез-құлық іс-әрекетін саналы реттеуі:
A) аффект
B) қатынас
C) бақылау
D) ерік
E) ойлау
15. Темпераменттің физиологиялық негізін қарастырған:
A) П.К.Анохин
B) В.В.Русалов
C) И.П.Павлов
D) А.С.Мерлин
E) Б.Г.Ананьев
16. Сезімдер тобына кірмейтін психологиялық құбылыс:
A) эмоция
B) мінез
C) көңіл
D) стресс
E) құмарлық
17. Биогенетикалық тұрғыдан даму факторы қандай?
A) филогенез
B) оқыту
C) тәжірибе
D) жалғастырушылық
E) орта
18. Партнердің өз мақсатына жету үшін қарайтын қатынас түрі:
A) конвенцияльды
B) примитивтік
C) рухани
D) ойын
E) іскерлік
19.  Қарым-қатынастың  әдістемелі  коммуникативті,  интерактивті  және 
перцептивті жақтары қарастырылады:
A) патопсихологиялық
B) психофизиологиялық
C) психодинамикалық
D) нейролингвистикалық
E) әлеуметтік психологиялық
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20.  Генетикалық  жіктеуге  байланысты  түйсіктер  неше  топқа  бөлінеді, 
қалай аталады?
A) 2 протопатикалық, эпикритикалық
B) 3 сапасы, қарқыны, ұзақтылығы
C) 2 түйісу, аралық
D) 2 экстерорецептік, проприорецептік
E) бөлінбейді
21.  Сезім  органдарының  заттардың  және  құбылыстардың  жеке 
қасиеттерінің бейнесіне тікелей әсер етуі:
A) қабылдаумен
B) түйсінумен
C) зейінмен
D) еспен
E) образбен
22.  Адамның  өзінің  жақсы  ойларын  бағалап,  қажеттіліктері  мен 
сұрақтарын жан-жақты талдай алу білігі:
A) ойының моральдылығы
B) ойынын биімділігі
C) ойлаудың ауқымдылығы
D) ойынын тездігі
E) ақылдың сыншылдығы
23. Ойлаудың түсінікте іске асуы ойдың қандай түрінде айтылады:
A) сөздік-логикалық
B) практикалық
C) көрнекі-әрекет
D) көрнекі-логикалық
E) интуитивтік
24.  Заттың  немесе  көріністің  жалпы  немесе  бар  белгілерін  ойша 
біріктіруіне байланысты ойлау операциясы:
A) жалпылау
B) синтез
C) абстракциялау
D) теңестіру
E) анализ
25. Мақсатсыз қиял деп нені айтамыз?
A) фантазиялау
B) түс көру
C) галлюцинациялар
D) қате жазу
E) қате айту
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6 нұсқа
1. Мінездің физиологиялық негізі:
A) рецептор
B) нышандар
C) темперамент
D) сигнал системалар
E) анализатор
2. Вербальдық емес коммуникацияда қарым-қатынас құралы:
A) жазба
B) ауызша сөйлеу
C) диалогиялық сөз
D) монологиялық сөз
E) кеңістік
3. Белгілі әрекет операция тәсілінің материалдық формасы:
A) қару
B) қарулы іс-әрекет
C) іс-әрекет
D) еңбек
E) дәріс (жұмыс)
4.  Адамдардың  теңдей  білім  мен  білікке  ие  бола  тұрып,  міндеттерінің 
әртүрлі қарқынмен орындауы байланысты:
A) сезімге
B) мінезге
C) ойлауға
D) ептілікке
E) ерікке
5. Қабылдау консттантылығы бұл:
A) жалпы
B) туа берілген
C) жүре пайда болған
D) жеке 
E) генетикалық шарттанған
6. Қабылдау бұл:
A) информация жинақтау
B) нәрселердің тұтас бейнеленуі
C) ойша болжамдау
D) шартты рефлекс
E) түйсіктер жиынтығы
7. Эмоционалды ес мазмұны:
A) көңіл-күй
B) бейне
C) қимыл-әрекет

112



D) мағына
E) сөз
8. Болмысты жанама және жалпылай бейнелеуден көрінетін таным үрдісі:
A) түйсік
B) қиял
C) ойлау
D) зейін
E) қабылдау
9.  Адамның мақсатқа  орай  кедергілерді  жеңумен  өз  қылық  әрекеттерін 
қолдап, реттей білу қасиеті:
A) ерік
B) сезім
C) темперамент
D) қабілет
E) мінез
10.  Жоғары  әрекетті  және  шығармашылықта  қажеттілікті  қамтамассыз 
ететін қабілеттің дамуының жоғары деңгейі:
A) арнайы қызығушылықтар
B) нышандар
C) дарындылық
D) таланттар
E) бейімділік
11. Қабілет бұл:
A) жемісті  іс-әрекетті  қамтамассыз  ететін  жеке  тұлғаның  жеке  даралық 
психологиялық ерекшеліктері
B) жеке тұлғаның даралық ерекшеліктері
C) білім, іскерлік, дағды
D) дарындылық
E) нышандар
12. Эксперименттік психология білімнің негізін салушы:
A) Спиноза
B) В.Вундт
C) Декарт
D) Аристотель
E) Платон
13. Әлеуметтік норма:
A) мемлекетпен басқарылады
B) туған мінезді алады
C) тұқым қуалаумен беріледі
D) өлеңмен пайда болады
E) конвенциалды мінез
14. Адамда өзін-өзі сендіру туғызатын максималды жақындастыратын:
A) ауызды қолмен басу
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B) мұрынды қасу
C) ойламды-армандайтын көзқарас
D) жақ таяну төмен түскен
E) басты қолмен басу
15. Дайын қорытынды түрдегі мақсатты дәлелденбеген вербальды әрекет 
қандай әрекет тәсілі болады:
A) жұғу
B) манипуляция жасау
C) көндіру
D) мода
E) сендіруді
16. Екі тітіркендіргіш арасындағы минималды айырмашылықты атаңыз:
A) айырма табалдырық
B) сезгіштіктің төменгі абсолюттік табалдырығы
C) тітіркендіргіштің табалдырық шамасы
D) сезгіштіктің жоғары абсолюттік табалдырығы
E) түйсіктің бейімделуі
17. Қандай психолог естің «таза» заңдылығын зерттеп, табиғи емес сөзді 
ойлап тапты:
A) Скиннер
B) Б.В.Зейгарник
C) Эббингауз
D) В.П.Смирнов
E) Торндайк
18. Интуитивті ойлау:
A) шешудегі барлық логикалық кезеңдерден өтеді
B) жоғарғы бағыт беруге қолданылатын кезең
C) эгоцентрлік
D) жылдамдық, бағыт беру, эвристикалық кезең
E) эгоцентрлік
19.  Ойлаудың  жеке  ерекшеліктеріне  төменгі  танымдық  әрекеттер 
қасиеттері жатады:
A) ұқыптылығы, бірбеткей
B) көлем, нақты, жылдам т.б.
C) заңды, стандартсыз
D) ойланпаздық, мақсаттылық, константтылық
E) тыңғайлы, өзіндік сынау
20.  Организм  негізі  генотопы  арқылы  танылуы  мүмкін  емес  адам 
ерекшелігі:
A) жүйке жүйесінің динамикасы
B) мінез бітістері
C) темпераменті
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D) физиологиялық ерешелігі
E) анатомиялық құрылымы
21. Психоанализдің зерттеу негізі:
A) жүйке
B) бейне
C) санадан тыс құбылыс
D) жүріс-тұрыс
E) ассоциация
22. Жеке адамға байланысты «мен» ұғымының мәні:
A) өз қадірін сезе білу
B) заттасқан құндылыққа жақын болу
C) басқаларды бағалау қабілеті
D) астар сана ықпалға тәуелділік
E) дүниеге сезімталдық
23. Психика қандай негізгі қызмет атқарады:
A) бір күйден екінші күйге өту
B) бейнелеу және іс-әрекет пен мінез-құлықты реттеу
C) ішкі мүшелер іс-әрекетін реттеу
D) ағза реакцияларын
E) өмірлік маңызды мәселелерді ағзаға хабарлау
24.  Заттар  мен  құбылыстардың  сезім  мүшелеріне  тікелей  әсер  ету 
арқасында адам санасында бейнеленуі
A) ойлау
B) сезіну
C) көңіл
D) қабылдау
E) ес
25. Төмендегі көрсетілген мысалдардан контактілі түйсінулерді белгіле:
A) дәм тату
B) идеосинкразия
C) есту
D) жанары
E) иллюзия

7 нұсқа
1.  Қандай  естің  арқысында  біздің  әлемді  қабылдауымыз  ескі  киноның 
кадрлері сияқты секіре бермейтін жатық:
A) сенсорлы
B) қысқа мерзімді
C) оперативті
D) аралық
E) ұзақ мерзімді
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2. Мида жаңа бейне жасау үрдісі:
A) зейін
B) түйсіктер
C) ес
D) қиял
E) ойлау
3. Адамның өз әрекет-қылығын шапшаң не сылбыр салу қасиетінің негізі:
A) білім деңгейі
B) қабілеттері
C) жүйке жүйесінің динамикасы
D) мінез бітістері
E) темперамент
4. Мінездің қалыптасуына не әсер етеді:
A) қабілеттілігі
B) адамның эмоционалдық күйі
C) сөйлеу тілі
D) зейін 
E) әлеуметтік орта
5.  Мотивацияны  психикалық  құбылыстардың  қандай  формасына 
жатқызуға болады:
A) психикалық қалыптар
B) жеке адамның дара- психологиялық қасиеттері
C) мотивация психиканың тәуелсіз формасы ретінде
D) әрекет
E) психикалық процестер
6. Стереотипизация-бұл:
A) басқалардың көзімен өзін көру
B) аттракцияны ұсыну
C) өзін-басқасындай көру
D) тәжірибеде  немесе  басқалармен  бірлесу  арқылы  жалпылау  белгіліге 
жатады
E) қажетті емес санадан шығару
7.  Адамның  бір-бірімен  ақпарат  алмасуын  қандай  қарым-қатынасқа 
жатқызамыз:
A) комуникативті
B) интерактивті
C) такесика
D) кинестика
E) перцептивті
8.  Естің  жоғарғы  формаларының  әлеуметтік  негізге  ие  психикалық  іс-
әрекеттің күрделі түрі екендігін дәлелдеген ғалым:
A) Сеченов
B) Бергсон
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C) Выготский
D) Смирнов
E) Зинченко
9. Психологияды сөйлеудің мына түрі болмайды:
A) Драмалық
B) Еріксіз
C) Ауызша
D) Эпилогты
E) аффективті
10. Сөйлеу барысындағы паралингвистикалық қосымша:
A) әуен
B) күлу
C) іркіліс
D) жөтелу
E) жылау
11.  Жаңаша  үйлестірімде  ескі  білімді  еске  түсіру  жолымен,  бұрын 
қабылданбаған заттарды жаңадан құру:
A) қабылдау
B) елестету
C) түйсіну
D) ойлау
E) ес
12. Мінез психикалық көріністің қай тобына жатады:
A) эмоционалды-ерікті процесс
B) физиологиялық процесс
C) жеке тұлғаның қасиетіне
D) психикалық күй
E) психикалық процесс
13. Жинақылық, ұқыптылық:
A) қарым-қатынастағы көрініс
B) басқаларға деген қатынастың көрінісі
C) іс-әрекетке деген қатынас
D) адамның өз-өзіне деген қатынасының жүйесі
E) жеке тұлғаның заттарға деген қатынасын сипаттайды
14. Дарындылық-бұл:
A) қиял түрі 
B) жоғарғы сезім
C) қабілет түрі
D) мінез бітісі
E) қажеттілік
15. Гуманистік психология теориясының негізін қалаған:
A) Маслоу
B) Торндайк
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C) Фрейд
D) Пиаже
E) Брунер
16.  Тұлғалық  норманы  саналы  қабылдайтын  және  топтың  қоғамдық 
маңызды әрекеттерінің құндылығы, А.В. Петровскийдің айтуы бойынша 
көрінісі:
A) топ ішілік сендіру
B) конформ
C) статустік
D) референттік
E) ұжымдық
17.  Заттық  іс-әрекет  нәтижесін  алдын-ала  көруді  қалайтын,  бейнелер 
жасайтын психикалық үрдіс:
A) елестету
B) абстракция
C) медитация
D) қиял
E) түйсіну
18. Индивидтің өз тәжірибесін есте сақтау, ұмытпау және қайта жағғыртуы 
қалай аталады?
A) сезім
B) елес
C) есте сақтау
D) қабылдау
E) ойлау
19. Жалпылау бұл:
A) ойдағы объектілердің жалпы қасиеттерінің пайда болуы
B) қорытынды
C) объек туралы жалпы пікірлер
D) ойлаудың қорытындысын шығару
E) проблемалық жағдайды талдау нәтижесінде сұрақтарды құрастыру
20. Төмендегі терминдерден қобалжу эмоциясына жатпайтын ата:
A) аффект
B) эмоция
C) көңіл-күй
D) стресс
E) эффект
21.  Материалды  әлемдегі  құбылыстар  мен  заттардың  жеке  сапаларын 
бейнелейтін қарапайым психикалық процесс:
A) ес
B) сезім 
C) қабылдау
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D) ойлау
E) сөйлеу
22. Бір іс-әрекетке орындауға табиғи белсенділігі:
A) данышпандылық
B) талант
C) нышан
D) жігерлі мінез
E) қабілет
23. Алдын-ала қойылатын мақсатта көрінетін зейін:
A) ішкі
B) ырықсыз
C) сыртқы
D) ырықты 
E) үйреншікті
24. Психиканың пайда болуының физиологиялық негізі:
A) сана
B) жүйке
C) ой
D) ми
E) қиял
25. Адамзаттың дамуы түрі ретінде қалай аталады:
A) социогенез
B) антропогенез
C) психогенез
D) онтогенез
E) филогенез
8 нұсқа
1. Тұлға-қоғамдық қарым-қатынастың субъектісі мен объектісі деген қай 
ғалым?
A) С.Л.Рубинштейн
B) К.К.Платонов
C) А.Н.Леонтьев
D) А.Ф.Лазурский
E) А.Г.Ковалев
2. Өзін-өзі сынау, қарапайымдылық, өзімшілдік бұл:
A) басқаларға қатынасы
B) өз-өзіне қатынас жүйесі
C) жеке адамның заттарға қатынасы
D) іскерлік
E) әрекеттер
3. Түйсік қандай байқалу формаларына жатады?
A) физиологиялық үрдістерге
B) психикалық үрдістерге
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C) химиялық реакциялар
D) психикалық күйлер
E) тұлға қасиеттері
4. Маңызды қасиеттерді бейнелейтін ойлаудың формалары:
A) ұғым
B) қозғалыстық
C) оперативтік
D) аудиалды
E) визиуалды
5. Түйсіктің эмоциямен тығыз байланылығы бұл:
A) спецификалық
B) проприцептивті
C) субсенсорлы 
D) интероцептивті
E) экстроцептивті
6. Объектті қайта қабылдау кезінде көрінетін ес процесі:
A) түсіну
B) қиялдау 
C) тану
D) жаңғырту
E) ұғу
7.  Шынайылық  элементтерін  алмастыру  арқылы  шындықтың  жүзін 
өзгертетін, қиял өнімі
A) фантом
B) елестер
C) ингибация
D) арман
E) фантазия
8. Адам белсенділігін төмендетін, психикалық күй
A) жоғарғы
B) фобия
C) депрессия
D) стресс
E) астеникалық
9. Адамның өз борышын орындауы неге тәуелді:
A) ерікке
B) сезімге
C) танымға
D) мінез
E) қабілетке
10.  Жоғары әрекетті  және  шығармашылықты қажеттілікті  қамтамассыз 
ететін қабілеттің дамуының жоғары деңгейі:
A) дарындылық
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B) арнайы қызығушылықтар
C) таланттар
D) нышандар
E) бейімділік
11.  Қай  ғалымның  айтуынша  адам  өзінің  жаны  білетін  нәрсені  есіне 
түсіреді: 
A) Шарден
B) Аристотель
C) Демокрит
D) Сократ
E) Платон
12. Көрнекі-әрекет ойы неге сүйенеді:
A) процестің оймен байланысы
B) ақылға
C) іс-әрекет процесс кезіндегі затты қабылдау
D) бұрынғы өңделген ақпаратты қолдануға
E) образдарға және ұсыныстарға
13. Тұлға бағыттылығы қандай байқалу формаларына жатады:
A) физиологиялық процесстер
B) тұлға қасиеттері
C) биолохимиялық процесстер
D) психикалық күйлер
E) психикалық процесстер
14. Түйсіктердің ең маңызды түрлері:
A) интерорецептік, проприорецептік, экстерорецептік
B) жүйкелік генетикалық, құрылым күрделілігі, деңгейі
C) афференттік, рецептор, талдағыш
D) дәм, иіс, тері
E) кинестетикалық, вибрациялық, органикалық
15. Сөздік-логикалық ес:
A) дыбыстарды есте сақтау
B) нәрселер түсін есте сақтау
C) сөздік, абстракциялық материалдарды есте сақтау
D) көрнекі бейнелерді есте сақтау
E) адамның бастан өткен сезімдерін есте сақтау
16.  Ашық  бейнені  барлық  детальдарымен  қоса  қабылдап  ұзақ  сақтай 
алатын, көру қабілетінің түрі бұл:
A) эмоциональды
B) сөздік-логикалық
C) механикалық 
D) эйдетикалық
E) ұзақ уақыттық
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17. Коммуникация ретінде сөйлеуге жатпайды:
A) дыбыстап сөйлеу
B) монолог
C) ішкі сөйлеу
D) ауызша сөйлеу
E) диолог
18. Ауызша сөйлеуге тән ерекшелік:
A) сөйлем құрылымы бүтін
B) мән-мағына әңгіме желісінен
C) дайындықтай
D) баян бірізді, қатаң логикалық
E) ой толықтығына ие
19. Психикалық іс-әрекеттің темпераментінің сипаттамасы:
A) динамикалық
B) жүре пайда болған
C) статистикалық
D) мағыналық
E) модификациялық
20. А.Е.Личко бойынша мінездің акцентуациялық типі:
A) лабильді тип
B) истерандті тип
C) демонстративті тип
D) сенситивті тип
E) конформды тип
21. Жеке адамның өзіне тән қылық әрекетінде, тіл қатынасында тұрақты 
қалыптасатын дара ерекшеліктер жиынтығы:
A) темперамент
B) сезім
C) қабілет
D) мінез
E) ерік
22. Ойлаудың ең жоғары деңгейі:
A) көрнекі-әрекетті
B) сөздік-логикалық
C) практикалық
D) әрекетті
E) көрнекі-бейнелі
23. Бейне формасында жаңаны қалыптастыратын идеяларды бейнелейтін 
психикалық процесс:
A) қиял
B) қабылдау
C) ойлау
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D) ес
E) елестету
24. Эмоция қасиеттеріне жатпайды:
A) өзгермелі эмоция
B) эмоция баспалдағы
C) идентификация
D) белсенділіктің жоғарлауы және төмендеуі
E) физиологиялық өзгеріс
25. Олигофренопсихологиясы нені зерттейді?
A) патологиялық өзгерістерге ұшыраған адамдарды
B) соқыр және нашар көретін адамдарды
C) адам мен жануарлар психикасын салыстыра зерттеу 
D) сөйлеу қабілеті бұзылған адамдарды 
E) ақыл-ой кем балаларды

9 нұсқа
1. Тұлға аралық қатынасты зерттеуде қандай әдіс неғұрлым тиімді:
A) тест
B) социометрия
C) ойын
D) байқау
E) әңгіме
2. Жүріс-тұрысына бағыттылығының негізгі қорытындысы:
A) жаттығумен
B) талаппен
C) мотивпен
D) мақсатпен
E) рефлексиямен
3. Конформизм дегеніміз не?
A) ұжымның тұлғаны бөлектетуі
B) тұлғамен үйлесімді қарым-қатынас
C) тұлға мен ұжымның қарым-қатынасы тиімді
D) тұлға ұжымды өзіне бағындырады
E) тұлға ұжымға бағынады
4.  Партнерге  тұлғалық  пайда  алу  мақсатында  жабық  әрекеттерге 
қолданады:
A) манипулятор
B) коммуникатор
C) оппонент
D) әңгімелесуші
E) рецепиент
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5. Оқиға мен заттың бірігуі ретіндегі қоршаған әлемнің бейнесі осы процестің 
нәтижесі болып табылатын сенсорлы ақпаратты өңдеу процесі:
A) қабылдау
B) түйсік
C) зейін
D) қиял
E) ес
6. Сөйлеудің саналы әрекетке айналуы үшін қажетті фактор:
A) форма өрнектілігі
B) мақсаттың нақтылығы
C) дыбыстың жеткізілуі
D) мазмұн айқындылығы
E) айтылу әдістері
7.  Қазіргі  кездегі  интеллектіні  түсіну  барысында  негізгі  әрекет 
жасалынады:
A) көбінесе пайда болатын
B) тұқым қуалаушылық
C) қоршаған ортаға бейімделу қабілеті
D) адамдар арасында тең емес орын алуы
E) диагностика жасаудың қиындығы
8. Еріктік әрекет желісінің бастапқы басқышының негізгі міндеті:
A) талқылау
B) орындау
C) шешім қабылдау
D) мақсат белгілеу
E) талдау
9. Жаңа білімге ие болу, дағдыларды және іскерліктерді қалыптастырудың 
нәтижелі болуы жалпы адамның психологиялық ерекшеліктеріне тәуелді 
болады, бұны:
A) қасиеттер
B) күйлер
C) мінез
D) ойлау
E) қабілеттер
10. Оқушылардың қабілеттіктерін сырттай зерттеу әдісі сұрақтарға жауап 
беруді өтінеді:
A) анкета
B) бақылау
C) әңгімелесу
D) эксперимент
E) тест
11. Адамның мінез-құлқын басқаратын жетекші фактор: 
A) қабілеттер
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B) рефлекстер
C) ерік
D) нышан
E) ес
13. Аналитикалық психологияның негізгі түсінігі бұл -:
A) символ
B) белгі
C) кесте
D) архетип
E) артефакт
13. Туылғаннан пайда болған құбылыстар:
A) шартсыз рефлекстер
B) ерік
C) жеке ерекшеліктер
D) мінез 
E) рефлексия
14.  Жеке  адамның  тұйық  әлеуметтік  топқа  бағынышты  болмауы  мен 
кемелденгеннінің дәлелі:
A) ақылдылығы
B) дербестігі
C) көрегендігі
D) еркіділігі
E) белсенділігі
15.  Іс-әрекетте  және  қарым-қатынаста  көрінетін  адамның  даралық 
ерекшеліктерінің бірі:
A) мінез
B) қиял
C) ес
D) қажеттілік
E) зейін
16. Қабілеттер тобына кіретін адам мүмкіндігі:
A) сөйлеу 
B) тік жүру
C) көру
D) есту
E) ән салу
17. Шкалалар бойынша стандарттар мен тапсырмаларды қолдану арқылы 
сипатталатын әдіс:
A) оқыту
B) бақылау 
C) эксперимент
D) тест 
E) тәрбие
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18. Төмендегі ғалымдардың қайсысы темперамент ұғымын енгізді:
A) Уотсон
B) Сеченов
C) Гиппократ
D) Фрейд
E) Павлов
19. Жеке адам дәрежесіне көтерілудің негізгі көзі:
A) қоршаған орта
B) жаратылыстан тыс күш 
C) өткен әулет тәжірибесі
D) гендік бағдарлама
E) нәсілдік белгілер
20.  Борис.  Р.  жұмысты  күшіне  қарамай  істейтін  бәріне  араласатын, 
қозғалысты шеттен тыс ашушаң темперамент 
A) меланхолик
B) флегматик 
C) сангвиник
D) аралас тип
E) холерик
21. Эмпатия нені білдіреді
A) ойландыратын тапсырмаларды шешу қабілеті
B) жанашырлық қабілетті
C) өз ойын дұрыс білдіру қабілеті
D) физикалық дамуға қабілеті
E) белсенді әрекетті орындау қабілетті
22. Айналадағы тұлғалардың қызығушылығымен пайда болған топ атауы
A) ұжым
B) корпорация
C) ассоциация
D) кооперация
E) сынып
23. Объектінің ерекшеліктеріне қарай зейінді шоғырландыру
A) еріктіден кейін
B) еріксіз
C) ерікті
D) көрермен
E) есту
24. Сана алаңындағы іздер
A) ұзақ мерзімді ес
B) өтпелі ес
C) қозғалмалы ес
D) естің барлық түрлері
E) қысқа мерзімді ес 
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25. Сөйлеу мазмұны қандай көрсеткіштері мен сипатталады
A) дыбыстарды дұрыс айту
B) эмоционалдық бейнелік
C) ақпаратты қабылдау
D) дұрыс темпі
E) ақпарат көлемімен

10 нұсқа
1. Адамның ойлауын сиппаттайтын ерекшелікті таңда:
A) жеке заттың қасиетімен материалдық әлемнің бейнесінің көрінуі
B) тілдің міндетті түрде қатысуымен көрінетін жанама түрдегі әрекет
C) затқа тікелей үздіксіз әрекет ету және сезім органдарындағы көрінісі
D) өткен тәжірибенің сезім түріндегі көрінуі
E) зат пен әрекеттің жиынтығы және бөлімінің көрінуі
2. Түпкі ойға сәйкес келетін материалдарды таңдаудағы жаңа бейнелерді 
құрастыру қиял түрінің қайсы
A) абстрактілі
B) пассивті ерікті
C) пассивті еріксіз
D) белсенді қайта жасау 
E) *белсенді творчестволық
3. Кез-келген объектідегі ырықты зейіннің пайда болуының себебі
A) іс-әрекет мақсатының жоқ болуы
B) объектінің эмоционалды маңыздылығы
C) тітіркендіргіштің жаналығы
D) іс-әрекет мақсатын қою
E) контрастылық
4. Интерференция ұғымы нені білдіреді
A) дағдылардың өзара кедергі әсері 
B) жаңа дағдыны игеру
C) дағдының автоматтануы
D) дағдының орнығуы
E) дағдыдан дағдыға көшу
5. Сезгіштік деген не?
A) анализатор күйі
B) мамандандырылған нерв ұштары
C) иіс сезу қабілеттілігі
D) әлсіз әсерлерге жауап беру қабілеті
E) өзара әсерлесу заңы
6. Табысқа жету қажеттілігіне қолдау қуат беруші мінез бітісі
A) күмәншілдік
B) қорқақтық
C) күндікшілдік
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D) еріксіздік
E) тәуекелдік
7. Қатарынан қойылған сұрақтарға жауап беруге қолданылатын әдістер:
A) талдау
B) сұрақ-жауап әдісі
C) іс-әрекеттің құрылымдарын зерттеу
D) эксперимент
E) бақылау
8. Алдын ала барлық операцияларды елестету және мақсатты болжауды 
қалайтын еріктік әрекеттер 
A) ерікті
B) күшіне сенімділік
C) ерікті күш жігер
D) жай ерікті әрекет
E) еріксіз
9. Түйсік тудырушы тітіркендіргіш әсердің ең аз мөлшері:
A) абсолют сезімталдық
B) адаптация
C) синезтезия
D) абсолют табалдырық
E) сенсибилизация
10. Өзінің қалыптасуында ойлау мына стадиялардан өтеді:
A) түсініктегі
B) түсінікке дейінгі
C) түсініктен кейін
D) *түсінікке дейінгі және түсінікті
E) түсінікалды
11. Субьектінің рольдык позициясының көбі туғызады:
A) рольдік Жан-жал
B) алдын ала сендіру
C) сублимация
D) интерференципя
E) проэкция
12. Эмоциональді және рольдік бастауларды ұйымдық қатынасында және 
жеке  спецификалық  мәдениеті  бар  үнемі  мақсатқа  жетуге  біріккен  іс-
әрекетпен қашықтық және уақытша адамдардың қатынасуы:
A) мәдениетпен
B) шағын топ
C) әлеуметтік қабатпен
D) эксперементальді топ
E) сыныппен
13. Жас ерекшелігі психологиясының зерттейтіні:
A) адамдардың мінез-құлықтық және психологиялық айырмашылықтары
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B) адамдармен  өзара  әрекетте  және  қарым-қатынаста  пайда  болатын 
құбылыстар
C) адамдардың  мінез-құлық  мен  психикасының  тұқым  қуалаушылық 
механизмдерін
D) оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздерін
E) адамның түрлі өмір сүру кезеңдеріндегі даму ерекшеліктерін
14. Бұрын қабылданудың негізінде жаңа образды жасауды қамтамасыз 
ететін психикалық процесс:
A) қабылдау
B) ойлау
C) қиял
D) түйсік
E) ес
15.  Ойлау  әрекетін  сатылай  кезеңімен  қалыптастыру  теориясынның 
авторы:
A) Гальперин
B) Лазурский
C) Пиаже
D) Леонтьев
E) Мясищев
16. Көрнекі-әрекет ойы неге сүйенеді?
A) процестің оймен байланысы
B) ақылға
C) іс-әрекет процесс кезіндегі затты қабылдау
D) бұрынғы өнделген ақпаратты қолдануға
E) образдарға және ұсыныстарға
17.  Эмоцияның  енжарлығын,  сезімнің  қарапайымдылығын, 
қызығушылықтың әлсіздігін білдіретін күй:
A) синестезия
B) булемия
C) анорексия
D) астения
E) апатия
18.  Ерікті  акт  структурасының  компонентінің  күрделі  көңіл-күйіне 
жататын:
A) ерік
B) аффект
C) эмоция
D) көңіл-күй
E) сезім
19.  Мінездің  дамуына  өзіне  тән  емес  мынадай  варианттары  акцентуация 
болады:
A) қабілеттің әлеуметтік адаптацияда артылуы
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B) амбиваленттік жағдайдың доминантық формадағы қажеттілік мотивация 
сферасының бұзылуы
C) көңіліне алу
D) психопатиялық қауіп-қатер
E) қабілеттің әлеуметтік адаптацияға төмендеуі
20. Естің бір-біріне ұқсамас үш типі (нақты, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) 
болатынын ашқан ғалымдар:
A) Торндайк, Уотсон
B) Линдсей, Норманн
C) Эльконин, Занков
D) Сеченов, Павлов
E) Смирнов, Зинченко
21. Функциялардың қайсысы эмоциялардың мәнін көрсетеді?
A) мобильдеуші
B) интегративтік
C) ақпараттық
D) «көмектеуші» 
E) эксперессивті
22. Қиындық атаулыға төзе білетін, ерік жігері күшті адамның қасиеті:
A) ұялшақтық
B) мақсаткерлік
C) ынта
D) шыдамдылық
E) ынтымақтық
23. Коммуникацияның максималды растығы
A) диалог
B) ауызша сөйлеу
C) монолог
D) хат
E) вербалды емес қарым-қатынас
24. Адамның тұлға болып қалыптасуының басты шарты:
A) қоршаған орта
B) биологиялық бастаулар
C) өзіндік қуат
D) жаратылыстан тыс күш
E) әлеуметтік қатынастар
25. Төмендегілердің қайсысы танымдық процеске жатады
A) мінез
B) қабілет
C) темперамент
D) апперцепция
E) ойлау
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11 нұсқа
1. Мінез:
A) психикалық қасиет
B) ой тәсілі
C) таным процесі
D) психикалық күй
E) қимыл әрекет
2. Ұмыту бұл:
A) тұлғаның кері кету процесі
B) материалды іріктеп алу
C) бұрын есте сақталған материалды жаңғырту мүмкіндігі болмауы
D) бұрын бекітілгенді жандандыру
E) тұрақты мағлұматтарды қалыптастыру
3. Сезімдер тобына кірмейтін психологиялық құбылыс:
A) құмарлық
B) мінез
C) стресс
D) эмоция
E) көңіл
4.  Адамдарды  жеке  тұлға  ретінде  мінездеме  беретін  ерекшеліктердің 
қайсысы қате:
A) өзіндік сана
B) белсенділік
C) индивидуализм
D) нейро динамикалық құрылыс
E) өзін-өзі реттеу

5. Қарым-қатынастың  әдістемелі  коммуникативті,  интерактивті  және 
перцепті жақтары қарастырылады:
A) әлеуметтік психология
B) патопсихологиялық
C) психодинамикалық
D) психофизиологиялық
E) нейролингвистикалық

6.  Түйсікке  байланысты  «сезім  мүшелерінің  ерекше  энергиясы»  деген 
теорияны нақтылаушы идеалист психологтар:
A) Фрейд, Уотсон
B) Торндайк, Галль
C) Кречмер, Веккер
D) Флуранс, Декарт
E) Мюллер, Гельмголц
7. Экстроцептивті түйсіктің қызметі:
A) интутивті алдын-ала сезудің қызметі
B) қоршаған орта туралы мәліметтерді қайта өңдеу
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C) күшті тітіркендіргіштерге бейімделу
D) кеңістіктегі дененің орналасу координациясы, қозғалыс координациясы
E) ішкі гоместозды сақтау
8. Детерминизм принципін енгізген ғалым:
A) Декарт
B) Вольф
C) Демокрит
D) Аристотель
E) Вундт
9. Жеке адамға байланысты «мен» ұғымының мәні
A) заттасқан құндылыққа жақын болу
B) өз қадірін сезе білу
C) астар сана ықпалға тәуелділігі
D) дүниеге сезімталдық
E) басқаларды бағалау қабілеті
10. Тапсырма құрылымы белгілі психологиялық деңгейді өзгертуге 
бағытталған:
A) тест
B) суреттер анализі
C) бақылау
D) сұхбаттасу
E) интервью
11. Көзі көрмейтін адамдар есіктен өтіп бара жатқанда қалай сезеді:
A) зейінге сүйенеді
B) ерік үрдісіне сүйенеді
C) қабылдауға сүйенеді
D) еске сүйенеді
E) олар интероцевтівті сезімдерге сүйенеді
12. Сөйлеудің саналы әрекетке айналуы үшін қажетті фактор:
A) мақсаттың нақтылығы
B) айтылу әдістері
C) мазмұн айқындылығы
D) форма өрнектілігі
E) дыбыстың жеткізілуі
13. Мінез психикалық көріністің қай тобына жатады?
A) психикалық процесс
B) жеке тұлғаның қасиетіне
C) психикалық күй
D) физиологиялық процесс
E) эмоциональді-ерікті процесс
14.  Ерте  заманда  жан  деп  аталған  түсінікті  қазіргі  ғылым  былай  деп 
аталды
A) сана
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B) эмоция
C) психика
D) геном
E) оккультпен
15. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы түрлі бейнелері 
қалай аталады
A) психикалық қасиет
B) психикалық кейіп
C) психоанализ
D) психика
E) психикалық процесс
16.  Қандай  да  бір  затта,  құбылыста  немесе  әсерленуде  сананың 
шоғырлануын не қамтамасыз етеді
A) зейін
B) эмпатия
C) агнозия
D) апперцепция
E) рефлекция
17. Эмоцияның дифференциналды теориясының авторы
A) И.П.Павлов
B) Сеченов
C) Г.Анохин
D) К.Изард
E) У.кеннон
18. Әрбір іс әрекет түріне қандай да бір қабілеттің бар болуы дәлел болады
A) бұл іс-әрекеттің орындалуы үлкен энергиялық шығын
B) іс әрекеттің өзіндік ерекшеліктерінің жеке дара орындалуы
C) оқытудың төменгі типінің іс-әрекетпен сәйкестігі
D) байланыстың бағыттылықпен үйлеспеуі
E) іс-әрекетте берік қызығушылықтың жоқ болуы
19. Адам қоғамындағы айрықша көрініске ие белсенділік
A) қажеттілік
B) еңбек
C) ойын
D) қарым-қатынас
E) іс әрекет
20. Пассивті зейін немесе ырықсыз зейін термині:
A) пассивті зейінге ырықсыз зейіннің әртүрлілігі болады
B) ырықсыз зейін пассивті зейіннің әртүрлілігі болады
C) синонимдер болады
D) зейіннің әртүрлігін сипаттайды
E) екі түсініктің арасында байланыс жоқ
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21. Қабылдаудың қасиеттеріне қайсысы жатады:
A) заттылығы, ұстамдылығы, тұрақтылығы, мағыналығы, және апперцепция
B) сапа және интенсивтілік
C) зейіннің аударылуы
D) жалған және шынайы
E) иллюзия
22. Шыдамдылық деген не?
A) шығармашылықпен жұмыс істей білу
B) тапсырманы дер уақытында орындау
C) әрекеттерін, сезімдерін тежей білу
D) түрлі әсерлерге берілмей, көңіл-күйін басқара білу
E) қорқынышты жеңіп, тәуекелге бара білу
23.  «Жұлдыздар»,  «жоғары  бағаланғандар»,  менсінбегендірілгендер», 
«оқшауландырылғандар»:
A) әлеуметтік құрам
B) социометриялық статустардың әр түрлігі
C) топтардың элементтері
D) жеткіншектердің бір-біріне берген келемеж аттары
E) әлеуметтік роль
24. Жекелік типологиялық ерекшеліктер бұл:
A) нышан
B) темперамент, мінез, қабілет
C) іс-әрекет
D) елес
E) түйсік, қабылдау
25. Р.С. Немов қарым-қатынасқа қабілеттілікті қалай жүйелейді:
A) лингвистік
B) тәжірибелік
C) табиғи
D) теориялық
E) әлеуметтік сертті

12 нұсқа
1. Гештальт психология:
A) әдет-ғұрып, салт-дәстүр
B) ойлау, білім, оқу
C) қиял, арман, елес (сағым)
D) әдіс, тәсіл, мақсат
E) құрылым, тұтастық, жүйе
2.  Жануарлар  психикасының  ерекшелігін  қарастыратын  психология 
саласы:
A) спорт психологиясы
B) зоопсихология психологиясы
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C) жас ерекшелік психологиясы
D) арнайы психология
E) жалпы психология
3. Ес түрлерінің қайсысы уақыт арқылы өзгешеленеді: 
A) аз уақытты
B) қозғалыс
C) ерікте
D) иконикалық
E) эмоциялық
4.  Адамды бүтіндей билеп төстеп,  оның ойы мен әрекетінің бет алысын 
өзіне тәуелді ететін күшті сезім:
A) әрекет
B) ерік-күші
C) құмарлық
D) адамгершілік
E) адалдық
5. «Еркіндік инстинкті теориясының» авторы: 
A) Сеченов
B) Фромм
C) Фрейд
D) Павлов
E) Тульчинский
6. Төмендегілердің қайсысы танымдық процеске жатады
A) темперамент
B) түйсік
C) ес
D) зейін
E) ойлау
7.  Психологиялық  фактілердің  тағайындау  шарттарының  құрылуына 
мақсатталған қызмет сынағына зерттеушінің белсенді аралысуы:
A) эксперимент
B) контент-анализ
C) әңгіме
D) тестілеу
E) әрекет анализімен
8. Іскерлік қазіргі кезде даму этаптармен психикалық маңызды жаңа білім 
берудің  және  сол  бағыттағы  іскерліктің  басқа  түрлерінің  дамуымен  не 
байланысты:
A) басты
B) жүргізуші
C) негізгі
D) тұспалау
E) орындаушы
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9. Тану үрдісінің сезгіштік деңгейлер құрайтыңдар:
A) қабылдау және қиял
B) зейін және ес
C) ойлау және сөйлеу
D) түйсік және қабылдау
E) түйсік және ойлау
10. Иллюзия дегеніміз:
A) психикалық ауытқу
B) фрустрация
C) қате қабылдаулар
D) өзіне-өзі көңілі толмау
E) ойдан шығу
11. Тікелей және жанама бақыланған іс-әрекеттің өзіндік ақыл- ой туралы 
ішкі құрал есебінде көрінуі былай аталады:
A) интроспекция
B) моноспекция
C) ішке қарау
D) сыртқа үңілу
E) жан-жаққа қарау
12. Шартты рефлекстердің жасалу заңдарын ашқан: 
A) Выготский
B) Рубинштейн
C) Сеченов
D) Декарт
E) Павлов
13.  Шетел  психологтарынан  кім  жеке  тұлға  теориясын  жасай 
отырып,адамның негізгі талабы –«өзін-өзі дамыту»-деді:
A) Э.Формм
B) А.Маслоу
C) В.Франкл
D) Г.Олпорт
E) А.Адлер
14. Ең алғашқы қарапайым психикалық процесс:
A) қабылдау
B) ес
C) қиял
D) түйсік
E) ойлау
15. И.М.Сеченов «қара сезім» деп қандай түйсінуді айтты:
A) интроцептивті 
B) дәмді
C) сипай-сезу
D) иіс сезу
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E) проприоцептивті
16. Белсенді бейнелеу сипатталады:
A) образдардың пассивті сипатта болуы
B) шындықты сол қалпында елесьтетуі
C) адамның өз еркімен, ерік жігері арқылы образды елестетуі
D) браздар шындықты механикалық түрде көшіруі
E) ерік жігердің қатысуынсыз пайда болуы
17.  Қандай  да  бір  қажеттілікті  қанағаттандырудағы  қобалжу  қалай 
аталады:
A) күмәндану
B) қызығу
C) аң-таң болу
D) таңғалу
E) көңіл
18. Темперамент жайлы физиологиялық ой кімнен басталады:
A) Демокриттен
B) Гипократтан
C) Галеннен
D) Аристотельден
E) Платоннан
19.  Қабілеттің  көрінуіне  және  оның  дамуына  ықпал  етуші  адамдық 
фактор:
A) мінез
B) зейін
C) темперамент
D) іс-әрекет
E) ойлау
20. Тұлға белсенділігі неден байқалады:
A) мақсаи қою мен оған жеткізу әдістерінен
B) өмірлік позициясынан
C) қылықтарынан
D) қарым-қатынасынан
E) эмоциональдік күйінен
21. Д.Б.Эльконин баланың затпен әрекет етуін қандай түрге бөледі:
A) механикалық, техникалық
B) меңгеру
C) құралдық заттық
D) жай
E) күрделі
22. Адамдардың  нақты  өмірлерінен  оқиғаларынан  сюжетті  қайта 
жаңғыратын әңгімелермен, ертегілердегі ойын мынадай:
A) заттық ойын
B) сюжетті ойын
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C) белгі ойын
D) ролдік
E) интериоризация
23. Еріктік әрекет желісінің бастапқы басқышының негізгі міндеті:
A) талдау
B) орындау
C) талқылау
D) мақсат белгілеу
E) шешім қабылдау
24. Психологияның қандай бағыты адам мінез-құлық реакциялар тізбегі 
ретінде қарастырылады:
A) бихевиоризм
B) психоанализ
C) гештальт-психология
D) гуманистік психология
E) интроспективті психология
25. Қабылдау бұл:
A) информация жинақтау
B) түйсіктер жиынтығы
C) нәрселердің тұтастай бейнеленуі
D) шартты рефлекс
E) ойша болжамдау

13 нұсқа
1.  Сфинкс,  айдаһардың  бейнесін  жасауға  елестің  қандай  әдістері 
қолданылады:
A) конкретизиция
B) гиперболизация
C) өткірлік
D) агглютинация
E) типизация
2. Эстетикалық сезім дегеніміз не:
A) әдемілікті сезіну
B) адамның басқа адамдарға және қоғамға қатысты ішкі көңіл-күйі
C) белсенділікті төмендететін сезімдер
D) аадам іс-әрекетімен байланысты сезімдер
E) танымдық іс-әрекетімен байланысты сезімдер
3. Меншіктік және криминальді-дүниеқорлық мақсатпен өткізу топ әрекеті 
арқылы сипатталады:
A) шартты топ
B) кооперация
C) ұжым
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D) ассоциация
E) сотқарлар тобы
4. Ес процесінің мәні:
A) сананың объектке бағытталуы
B) жалпылаған бейне түзу
C) өткен тәжірибе бейнесін жаңғырту
D) тұтастай бейне тұрғызу
E) әсердің жеке элементтерін бейнелеу
5. Практикалық ойлаудың бағыты:
A) жалпы заңдылықтарды табуға
B) нақты тапсырмаларды шешуге
C) себеп-салдарлық байланыстарды анықтауға
D) бейімділікке
E) заңдарды табуға
6. Бақылауды ұйымдастырудағы қажетсіз талаптар:
A) зерттеу сапаларының көрінісінен арылмайтын арнайы жағдай туғызу
B) өмірдің әртүрлі жағдайларында бақылау
C) бақылаушының  зерттелуші  адамдардың  іскерлік  қарым-қатынасын 
бақылау
D) зерттелушінің іс-әрекетте, өмірдің табиғи жағдайында өткізілуі
E) бақылаудың нәтижесін хаттау
7. Ырықты естің орнығуына себепші фактор:
A) көңіл-күй
B) кездейсоқ ықпал
C) күшті әсер
D) арнайы мақсат
E) Ішкі импульстер
8. Проблеманы шешуде бағыт берудің кезеңі маңызды:
A) бұл процесті шешудің бірінші жолы
B) аз басқарылатын
C) шешімі мен болжам жасау
D) аз өнімді
E) мүмкін аз уақыт кетеді
9. Холерик қай типке жатады:
A) әлсіз тип
B) баяу, күшті тип
C) күшті, ширақ, қозғалғыш
D) аралас тип
E) күшті тип, ұстамсыз
10. Жеке тұлғаның әлеуметтік-психологиялық көрінуі оның әсері адаммен 
өзара қарым-қатынас жасауын қай психология зерттейді:
A) жалпы
B) педагогикалық
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C) дифференциялды
D) әлеуметтік
E) жас ерекшелік
11. Алғаш рет жанның дамуының бөлінбеуін кім көрсетті:
A) Платон
B) Аристотель
C) В.Спиноза
D) Демокрит
E) Сократ
12. Сана бұл:
A) дағдыланудан
B) инстиктік өнім
C) табиғат өнімі
D) қоғамдық болмыс
E) табиғаттан тыс берілетін қасиет
13. Стереотипизация-бұл:
A) аттракцияны құру
B) басқалардың көзімен өзін көру
C) тәжірибеде  немесе  басқалармен  бірлесу  арқылы  жалпылау  белгіліге 
жатады
D) өзін-басқасындай көру
E) қажетті емес санадан шығару
14.  Материалдық  әлемнің  құбылыстары  мен  заттарының  жекелеген 
қасиеттерінің бейнеленуі:
A) қабілет
B) мінез
C) темперамент
D) ерік
E) түйсік
15. Сөздік-логикалық ес:
A) сөздік, абстракциялық материалды есте сақтау
B) дыбыстарды есте сақтау
C) адамның бастан өткен сезімдерін есте сақтау
D) көрнекі бейнелерді есте сақтау
E) нәрселер түсін есте сақтау
16.  Қоршаған  орта  деректерін  топтастырып,олар  арасындағы  мәндік 
қатынастарды ажыратушы сана әрекеттері:
A) қиялдау
B) ес
C) зейін
D) ойлау
E) елестету
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17.  Жаңаша  үйлестірімде  ескі  білімді  еске  түсіру  жолымен,бұрын 
қабылданбаған заттарды жаңадан құру:
A) ес
B) елестету
C) түйсіну
D) қабылдау
E) ойлау
18. Кез-келген объектідегі ырықты зейіннің пайда болуының себебі:
A) тітіркендіргіштің жаңалығы
B) іс-әрекет мақсатының жоқтығы
C) объектінің эмоционалды маңыздылығы
D) контрастылық
E) іс-әрекет мақсатын қою
19. Жүйке жүйесінің қасиеттері бойынша флегматик типі:
A) теңгерілмеген
B) күшті, қозғыш
C) күшті, инертті
D) әлсіз
E) күшті, қозғалғыш
20. Қарым-қатынастың коммуникативтік барьерінің себебіне жатпайды:
A) коммуникабельділігі
B) мінездің қасиеті
C) үлкен әлеуметтік қашықтық
D) интровертировтіктің соңы
E) шизоидті
21.  Тұлғалық  норманы  саналы  қабылдайтын  және  топтың  қоғамдық 
маңызды әрекеттерінің құндылығы, А.В. Петровскийдің айтуы бойынша 
көрінісі:
A) статустік
B) топ ішілік сендіру
C) конформ
D) референттік
E) ұжымдық
22.  Адамның  шындықтағы  заттар  мен  құбылыстарға  деген  тұрақты, 
эмоционалды қарым-қатынастың жоғары формасы:
A) депривация
B) фрустрация
C) эмоция
D) сезім
E) оқшаулану
23. Іс-әрекеттің элементі қалай аталады:
A) қозғалыс
B) әрекет
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C) операция
D) ниет
E) қимыл
24. Іс-әрекеттің мақсаты дегеніміз – бұл:
A) әрекетті іске асыру
B) алдын-ала орындау
C) іс-әрекетті күн бұрын болжау
D) іс-әрекеттің нәтижесі
E) іс-әрекетті орындауға дайындалу
25. Қабылдаудың өткен тәжірибесінің жартастығы:
A) рецепция
B) тұтастық
C) таңдаушылық
D) апперцепция
E) константылық

14 нұсқа
1. Сөйлеудің алғашқы генетикалық қызметі:
A) экспрессиялық
B) қоздырғыш
C) коммуникативті
D) жалпылама
E) белгілеу
2. Адамның танымдық жақтарын кеңейтуші психикалық әрекет:
A) сөйлеу
B) сейін
C) сезім
D) ойлау
E) қиял
3. «Псюхе» ұғымы келесі мағынаны білдіреді:
A) іс-әрекет
B) жан
C) Сана
D) Ойлау
E) мінез-құлық
4. Психология ғылымының зерттейтін пәні болып табылады:
A) адамның санасы
B) адамның рухани жан дүниесі
C) психиканың фактілері, заңдылықтары, механизмдері
D) адамның миында жүретін дәстүрлі емес процестер
E) адамның иінез-құлқы
5. Сөздік-логикалық ойлау деген не?
A) еске сүйене ойлау
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B) мақылдау мен терістеуге сүйене ойлау
C) елестерге сүйене ойлау
D) ұғымдармен жасалатын логикалық операцияларға сүйене ойлау
E) нәрселерді қабылдауға сүйене ойлау
6.  Психологиялық  әдістердің  қайсысына  бір  сыналушыны  ұзақ  уақыт 
бойы зерттеу жатады?
A) құрылымдық
B) комплекстік
C) генетикалық
D) салыстырмалы
E) лонгитюд
7. Адамның танымдық белсенділігін ұйымдастырушы әрекет түрі:
A) қарым-қатынас
B) оқу
C) мінез-құлық
D) еңбек
E) ойын
8. Адамның ойлауын сипаттайтын ерекшелікті таңда:
A) өткен тәжірибенің сезім түріндегі көрінуі
B) затпен әрекеттің жиынтығы және бөлімінің көрінуі
C) жеке заттың қасиеті мен материалдық әлемінің бейнесінің көрінуі
D) тілдің міндетті түрде қатысуымен көрінетін жанама түрдегі әрекет
E) затқа тікелей үздіксіз әрекет ету және сезім органдарындағы көрінісі
9. Әлеуметтік психология төмендегі жағдайларды зерттейді:
A) адамдармен  қарым-қатынаста  және  өзара  әрекет  пайда  болатын 
құбылыстарды
B) адамның  мінез-құлқы  мен  психикасының  тұқым  қуалаушылық 
механизмдерін
C) адамның мінез-құлқы мен психиканың жалпы заңдылықтарын
D) адамның психикалық және жүйке ауруларын анықтау әрі емдеу әдістерін
E) адамның  қасиеттері  және  қалпына  психологиялық  баға  беру 
проблемаларын
10. Психологияның объектісіне жатпайтыны:
A) қарым-қатынас
B) сана
C) генетика
D) мінез-құлық
E) бейсаналық
11. Ойлаудың құралы бұл-:
A) ырғақ
B) дыбыс
C) әуен
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D) сөйлеу
E) сөз
12.  Көрсетілген  психикалық  құбылыстардың  қайсысы  тек  адамға  ғана 
тән?
A) ес
B) сана
C) барлық психикалық құбылыстар адамға  ғана  тән,  себебі  тек  қана  адам 
психикаға ие
D) эмоциялар
E) ойлау
13. Адам іс-әрекеті мынадай сипаттамаға ие?
A) иерархиалық күрделі құрылымға ие
B) қару сипатын алады
C) жанама
D) затты
E) рефлекторлы
14.  Адам  тілінің  пайда  болуы,  қалыптасуы  және  психологиялық 
ерекшеліктері жайлы ғылым:
A) психогенетика
B) психодиагностика
C) психотехника
D) психолингвистика
E) психоанализ
15. Адамзат іс-әрекетінің қалыпты түрі – еңбектің категориясы:
A) психологиялық
B) биологиялық
C) логикалық
D) философиялық
E) механикалық
16. Тірі ағзалардың ортаның биологиялық бейтарап қасиеттеріне реакция 
беру қабілетін атаңыз:
A) дағды
B) сезімталдық
C) іскерлік
D) икемділік
E) бейімділік
17. Эмоциалдық сфераға жатпайды:
A) қайғыру
B) сезім
C) қиял
D) көңіл-күй
E) аффект
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18.  Психологиялық  ықпалдар  қарым-қатынас  процесінде  тәсіл  бола 
алмайды:
A) манипуляция жасау
B) көндіру
C) сендіру
D) жұғу
E) дәрежелеу 
19. Сезім органдары қабылдаған дүние көріністерін, толық әрі сақтауға 
жәрдем беретін ес жүйесі:
A) ұзақ мерзімді ес
B) бейнелі ес
C) қозғалысты ес
D) әсердің тікелей, нақты ізі
E) қысқа мерзімді ес
20. Сөйлеу барысындағы паралингвистикалық қосымша:
A) әуен
B) жөтелу
C) іркіліс
D) жылау
E) күлу
21. Қиындықтың пайда болуы әлеуметтік нормалардың білмеуінен:
A) әртүрлі ұлтқа
B) бір мәдениетке жату
C) әртүрлі мәдениетке байланысты қисынды қарым-қатынастар
D) топаралық өзара әрекеттесу
E) әрбір әлеуметтік деңгейге байланысты қарым-қанынас
22. Адам психикасы дегеніміз не?
A) адамның белсенділік қызметі
B) шындықтың бейнеленуі
C) тірі өмірмен, заттар әлемімен өзара байланысының жоғары формасы
D) адамның ақпаратты алуға қабілеттілігі
E) жүйке жүйесінің дамуы
23. Қабылдау процесінің мәні:
A) жалпылама бейне жасау
B) сезімдік тану
C) жеке қасиеттерді сезу
D) жаңа бейне жасау
E) өзі жоқ бейнені жаңғырту
24. Адамның қорқуы, бұл:
A) стресс
B) фрустрация
C) аффект
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D) фобия
E) рефлексия
25. Іс-әрекет компоненттерінің сырты және ішкі қарым-қатынасы:
A) жүйелі сипатта болуы
B) өзара келіспеушілік сипат
C) тұрақсыздығы
D) оларды автоматта түрде жеткізу
E) кездейсоқ сипат алып жүруі

15 нұсқа
1. Психология ғылымының зерттейтін пәні болып табылатын:
A) адамның санасы
B) адамның рухани жан-дүниесі
C) психиканың фактілері, заңдылықтары, механизмдері
D) адамның миында жүретін дәстүрлі емес процестер
E) адамның мінез-құлқы
2.  Түйсінудің  алғашқы  пайда  болуына  ықпал  ететін  тітіргендіргіштің 
минималдық мөлшері – аталады:
A) жоғары табалдырық
B) төменгі табалдырық
C) дифференцировка
D) сезімталдық
E) сензитивтілік
3. Елестету образдарынан тудыруға жатпайтындар:
A) конформды
B) гиперболизация
C) схематизация
D) аглютинация
E) типті
4. Әлемді танудағы сезгіштіктің формасын қай таным үрдісі анықтайды?
A) қиял-ойлау
B) түйсіну-қабылдау
C) эмоция-ес
D) қабылдау-қиял
E) эмоция-қиял
5.  Шынайы  өмірдегі  түрлі  сыртқы  психикалық  құбылыстарды  алдын-ала 
ойластырып, мақсатты түрде қабылдау әдісі:
A) сауалнама
B) тест
C) бақылау
D) шкалалау
E) эксперимент
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6.  Мінездің  дамуына  өзіне  тән  емес  мынадай  вариаттары  акцентуация 
болады:
A) қабілеттің әлеуметтік адаптацияға төмендеуі
B) көңіліне алу
C) психопатиялық қауіп-қатер
D) қабілеттің әлеуметтік адаптацияда артылуы
E) амбиваленттік  жағдайдың  доминанттық  формадағы  қажеттілік 
мотивация сферасының бұзылуы
7. Материалистік философия:
A) ақыл-ой мен жанды елемейді
B) психиканы сыртқы дүние мәселесі ретінде қарастырмайды
C) «абсолюттік жан» идеясы
D) психика мен материяны тең бірлікте қарастырады
E) психиканы материядан кейінгі екінші құбылыс деп қарастырады
8. Ес дегеніміз – бұл:
A) инстинктивті әрекет
B) рефлекторлық әрекет
C) интеллектуалдық әрекет
D) мнемикалық әрекет
E) перцептивті әрекет
9. Психологияның объектісіне жатпайды:
A) генетика
B) қарым-қатынас
C) сана
D) мінез-құлық
E) бейсаналық
10.  Адам  бүкіл  психикалық  әрекетінің,  санасының  белгілі  заттарға 
құбылыстарға,  олардың  белгілі  бір  қасиеттерімен  ерекшеліктеріне 
бағытталуы қандай процесті білдіреді:
A) шоғырлану
B) қиял
C) назар
D) зейін
E) ойлау
11. Қандай ерекшелік адамды жеке тұлға ретінде сипаттамайды:
A) өзін-өзі басқару
B) өзіндік сана
C) белсенділік
D) нейродинамикалық қасиет
E) даралық
12. Әрқашанда қабылдау:
A) заттылық
B) бөлінушілік
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C) тұтастық
D) құрылымдық
E) таңдамалы
13.  Ойлау  әрекетін  сатылау  кезеңімен  қалыптастыру  теориясының 
авторы:
A) Гальперин
B) Лазурский
C) Пиаже
D) Леонтьев
E) Мясищев
14. Сыртқы нақты іс-әрекеттің саналық ішкі әрекетке айналуы?
A) интериорезация
B) экстериорезация
C) идеалды операция
D) сыртқы көрініс
E) Проприорезация
15.Материалдық  әлемнің  құбылыстары  мен  заттарының  жекеленген 
қасиеттерінің бейнеленуі:
A) қабілет
B) ерік
C) түйсік
D) темперамент
E) мінез
16. Адам психикасы дегеніміз не?
A) тірі өмірмен, заттар әлемімен өзара байланысының жоғарғы формасы
B) адамның белсенділік қызметі
C) шындықтың бейнеленуі
D) жүйке жүйесінің даму
E) адамның ақпаратты алу қабілеттілігі
17. Зейіннің интенсивті ұзақ физиологиялық негізі:
A) бірінші сигнал системасы
B) екінші сигнал системасы
C) анализатор
D) рецептор
E) бас ми қыртысындағы оптимальды қозу
18. Нервтік процестер қандай параметрлермен сипатталады?
A) күші, тепе-теңдік, қозғалғыштығы
B) қозу және тежелу
C) ұзақтық және еселік
D) саналылық және санасыздық
E) қозғалғыштық және өткізгіштік
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19.  Қарым-қатынас ең алдымен көру қозғалыс жүйесіне байланысты өз ішіне 
ым-ишара, пантомима тағы басқа қамтитын тілдесу:
A) вербальды
B) жест арқылы
C) вербальды емес
D) жай тілдесу
E) монологтық
20. Қарым-қатынастың перцептивтік жағы:
A) көзбен қарым-қатынас
B) жолдасқа деген іс-әрекет
C) ой барьері
D) қабылдау және бір-бірін бағалау
E) ақпарат алмасу
21. Модальдық, нитенсивтілік, ұзақтылық нені сипаттайды?
A) ес
B) қиял
C) түйсіну
D) қабылдау
E) ой
22. Жеке тұлғаның бағыт-бағдары:
A) іс-әрекетке дайындық жағдайы
B) даму, тәрбие
C) қажеттілік
D) мотив
E) тұрақты түрткілердің (мотивтердің) жиынтығы
23. Мотив түрлеріне жатпайды:
A) құндылық бағыттары
B) шартсыз рефлекция
C) қызығушылық
D) идеалды
E) қажеттілік
24.  Оптикалық  тітіргендіргіштің  әсері  жойылғаннан  кейін  біраз  уақыт 
сақталатын көру түйсігі:
A) қабылдаудың иллюзиясы
B) бірізді бейнелер
C) түс көру
D) галлюцинация
E) эйдитизм
25.  Психикалық  процесті  немесе  жалпы  жеке  тұлғаны  бағалайтын  стандартталған 
психологиялық сынақ:
A) бақылау
B) өзін-өзі бақылау
C) әңгіме
D) эксперимент
E) тестілеу
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Білім  (тілдік  емес)  тобының  мамандықтары  бойынша  2  (3)  курс 
студенттеріне арналған «Психология» пәні бойынша Мемлекеттік аралық 
бақылауға ұсынылған тестік тапсырмалардың жауаптары

1 нұсқа 
1 A 6 A 11 B 16 A 21 A
2 C 7 B 12 A 17 D 22 E
3 C 8 D 13 B 18 B 23 E
4 D 9 E 14 C 19 C 24 D
5 E 10 C 15 E 20 D 25 A

2 нұсқа 
1 C 6 C 11 C 16 B 21 B
2 D 7 D 12 A 17 D 22 E
3 A 8 B 13 B 18 C 23 A
4 E 9 B 14 E 19 D 24 D
5 B 10 E 15 A 20 E 25 C

3 нұсқа 
1 A 6 C 11 A 16 E 21 A
2 C 7 A 12 A 17 B 22 D
3 E 8 E 13 D 18 A 23 A
4 A 9 B 14 B 19 E 24 C
5 B 10 D 15 A 20 C 25 D

4 нұсқа 
1 B 6 E 11 C 16 A 21 C
2 A 7 E 12 A 17 C 22 E
3 C 8 D 13 E 18 D 23 A
4 B 9 A 14 D 19 B 24 B
5 D 10 E 15 B 20 D 25 C

5 нұсқа 
1 D 6 E 11 B 16 C 21 B
2 C 7 B 12 A 17 D 22 E
3 E 8 E 13 A 18 B 23 A
4 B 9 C 14 D 19 E 24 A
5 D 10 D 15 C 20 A 25 B

6 нұсқа 
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1 C 6 B 11 A 16 A 21 C
2 E 7 A 12 B 17 C 22 A
3 B 8 C 13 E 18 D 23 B
4 E 9 A 14 A 19 E 24 D
5 C 10 D 15 C 20 B 25 A
7 нұсқа 
1 A 6 D 11 B 16 E 21 B
2 D 7 A 12 C 17 D 22 C
3 C 8 C 13 E 18 B 23 E
4 E 9 B 14 C 19 A 24 D
5 B 10 A 15 A 20 E 25 A

8 нұсқа 
1 E 6 C 11 E 16 D 21 D
2 B 7 E 12 C 17 C 22 B
3 B 8 D 13 B 18 B 23 A
4 A 9 A 14 A 19 A 24 C
5 D 10 C 15 C 20 E 25 E

9 нұсқа 
1 B 6 D 11 C 16 E 21 B
2 D 7 C 12 D 17 D 22 C
3 E 8 D 13 A 18 C 23 B
4 A 9 E 14 B 19 A 24 E
5 E 10 B 15 A 20 C 25 A

10 нұсқа 
1 B 6 E 11 A 16 C 21 E
2 E 7 B 12 B 17 E 22 D
3 D 8 A 13 E 18 C 23 A
4 A 9 D 14 C 19 A 24 B
5 D 10 D 15 A 20 B 25 E

11 нұсқа 
1 A 6 E 11 E 16 A 21 A
2 C 7 B 12 C 17 D 22 D
3 B 8 C 13 B 18 B 23 B
4 D 9 B 14 C 19 E 24 B
5 A 10 A 15 E 20 C 25 E

12 нұсқа 
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1 E 6 A 11 A 16 C 21 C
2 B 7 E 12 E 17 E 22 B
3 A 8 B 13 B 18 B 23 D
4 C 9 D 14 D 19 D 24 A
5 D 10 C 15 A 20 A 25 C

13 нұсқа 
1 D 6 A 11 B 16 D 21 E
2 A 7 D 12 D 17 B 22 D
3 E 8 C 13 C 18 E 23 B
4 C 9 E 14 E 19 C 24 C
5 B 10 D 15 A 20 A 25 D

14 нұсқа 
1 A 6 E 11 E 16 B 21 C
2 D 7 B 12 B 17 C 22 C
3 B 8 D 13 E 18 E 23 B
4 C 9 A 14 D 19 D 24 D
5 D 10 C 15 A 20 A 25 A

15 нұсқа 
1 C 6 D 11 D 16 A 21 C
2 B 7 E 12 C 17 E 22 E
3 A 8 D 13 A 18 B 23 B
4 B 9 A 14 A 19 C 24 B
5 C 10 D 15 C 20 D 25 E

Әдебиеттер
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