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Курстун максаты

Гуманитардык факультеттин Психологиялык- педагогикалык кеңеш-көмөк бөлүмүнүн
студенттери үчүн «Кесиптик этика жана мыйзамдык эрежелер» сабагында личносттук
психология, анын өзгөчөлүктөрү, кеӊеш- көмөк боюнча жалпы маалыматтардын берилиши,
бул маалыматтардын турмушта колдонулушу, консультациянын негизги принциптери, менен
таанышып, психологиялык кеӊеш боюнча алган теориялык билимдерин өз жашоолорунда,
кесибинде колдонушу үйрөтүлөт

Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар

Адабияттын
түрү

1 Общее положение правового статуса психолога, управление образование мэрии г.Бишкек,
2011

Китеп

2 Türk Psikologlar Derneği, Etik Yönetmeliği: TPD: 1976:Nisan- 2004 tekrar kabul edilmiştir.

Китеп

3 Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışanlar için etik kurallar, 8.baskı, Türk PDR etik kurul
üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Ed. T. Ergene., Ankara.2011.

Китеп

4 Yeşilyaprak, B., Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik, PegemA yayınları, Ankara,2012.

Китеп

Жетишилчү жыйынтыктар
1 Гуманитардык факультеттин Психологиялык- педагогикалык кеңеш-көмөк бөлүмүнүн жана башка бөлүмдөрдүн
студенттери, 1. жекече психология, жашка жана жыныска жараша психологиялык өзгөчөлүктөр, личносттун
жашоосундагы өзгөрүүлөр жана алардын кишинин өнүгүүсүнө таасири, түрдүү факторлор тууралуу
маалыматтарды билип алышат
2 Буларды өз жашоосунда, кесибинде колдонушат.
3 . Студенттер ар бир баланын жекече үйрөнүү өзгөчөлүктөрүнүн түрдүү экенин, өзүнө ишенимдин маанисин,
ийгилик жана личносттук өсүү арасында байланышты үйрөнүшөт
4 . Психологиялык кеӊеш-көмөк, консультация берүүгө таандык түшүнүк жана терминдерди бири- биринен
айырмалай алуу менен бирге башкаларга түшүндүрүп бере алышат
5 этиканын философия,психология жана башка илимдер менен байланышы, тармактары жана алар изилдеген
темаларды ажырата алышат

Курстун планы
Апта

Темасы

1. Апта

Этика. Психологияда жана жеке консультацияларда кесиптик этика

2. Апта

Кесиптик этика жана жоопкерчилик. Иш принциби

3. Апта

24376- психологиялык кеӊеш- көмөк жана консультация боюнча кесиптик жобо

Курстун планы
4. Апта

24376- психологиялык кеӊеш- көмөк жана консультация боюнча кесиптик жобо. Группалар
жана алардын психологиясы. Группа менен иштөөнүн этикасы

5. Апта

Жекече личносттук, психологиялык өзгөчөлүктөр

6. Апта

Ишти пландуу алып баруу. Документациялардын анализи

8. Апта

Документациялардын анализи. Данышанды (кеӊешкен кишини) туюу. Этият мамиле.

7. Апта

Ара сынак.

9. Апта

Документациялардын анализи. Жекече жана өзара байланыш. Байланыш кура алуу.

10. Апта

Кеӊешкен кишинин өзүнө ишенимин жогорулатуу

11. Апта

Өрнөк окуяларды анализдөө.

12. Апта

Үй бүлө менен иштөө өзгөчөлүгү

13. Апта

Психологдун кабинети жана иш кагаздары.

14. Апта

Иш аракеттердин өрнөгү.

15. Апта

Иш аракеттердин өрнөгү.

16. Апта

финал сынак

Баалоо
Баалоо каражаты

Саны (даана)

Үлүшү (%)

Жалпы үлүшү

Арасынак

1

40

40

Финал сынагы

1

60

60

