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Бағдарламаның тақырыптары 

 
              Модуль 1. 

Нормативтік-

құқықтық модуль 

1.1 ҚР Білім беру жүйесіндегі мемлекеттік саясаттың негізгі 

бағыттары мен принциптері. 

1.2 Жасөспірім балаларға психологиялық көмек көрсету 

бойынша педагогтардың қызметін реттейтін нормативтік-

құқықтық актілер. 

Модуль 2. 

Тренерлерге 

арналған тренинг 

2.1 Тиімді тренер-талант па, әлде еңбек нәтижесі ме? 

2.2 Тренер жұмысының ерекшелігі. 

2.3 Тренинг құрылымы. 

2.4 Тренингтік сабақтардың ережелері. 

2.5 Топпен жұмыс істеу дағдылары. Нәтиже үшін 

жауапкершілік. 

Модуль 3. Салауатты 

өмір салты және 

оның компоненттері. 

Психикалық 

денсаулықты сақтау 

дағдылары 

3.1 Салауатты өмір салтының негіздері. 

3.2 Денсаулықты сақтау мен нығайтудағы тамақтанудың 

маңызы. 

3.3 Алкогольдің, психобелсенді заттардың адам денсаулығына 

әсері және олардан бас тарту тәсілдері. Темекі шегудің 

жасөспірім ағзасына әсері, алдын-алу шаралары. 

3.4 Психикалық әл-ауқат адам денсаулығының негізі ретінде. 

3.5 Психологиялық қолайсыздық түсінігі және түрлері 

3.6 Сезім мен эмоцияны басқару, психикалық денсаулықты 

сақтау және нығайту дағдылары. 

3.7 Дағдарыс жағдайларында өзін-өзі реттеу дағдылары. 

 

Модуль 4. 

Эмоционалды 

интеллект және 

тұлғааралық қарым-

қатынас. 

Репродуктивті 

денсаулықты сақтау 

және отбасын 

жоспарлау 

дағдылары. 

4.1 Эмоционалды интеллект пен тұлғааралық қарым-қатынасты 

дамыту дағдылары. 

4.2 Ауызша және вербалды емес қарым-қатынас дағдылары. 

4.3 Әңгімелесу және келіссөздер жүргізу дағдылары. 

4.4 Жанжалдардың алдын алу және шешу дағдылары. 

4.5 Эмоцияларды тану және білдіру дағдыларын дамыту. 

4.6 Өмірлік мақсаттарды қою және оған қол жеткізу 

дағдылары. 

4.7 Жеке және шығармашылық қабілеттерін дамыту 

дағдылары. 

4.8 Репродуктивті денсаулық және оны сақтау дағдылары. 

4.9 Неке және отбасы. Отбасы мен қоғамдағы әйел мен ер 



адамның рөлі. 

4.10 Отбасын жоспарлау мәдениеті. 

4.11 Ерте жыныстық қатынастар. Аборт және оның салдары. 

Белгілі туралы белгісіз: ЖЖБИ, АҚТҚ / ЖҚТБ 

Модуль 5. Өзін-өзі 

сақтау дағдылары. 

Кәсіптік бағдар беру. 

5.1 Үйде және көшеде криминогендік жағдайларда өзін-өзі 

сақтау дағдылары. 

5.2 Сексуалдық зорлық-зомбылық жағдайларында өзін-өзі 

сақтау дағдылары. 

5.3 Бопсалау жағдайларында дұрыс мінез-құлық дағдылары. 

5.4 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда 

өзін-өзі сақтау дағдылары 

5.5 Экстремизм мен Терроризмді насихаттау мен үгіттеуге 

қарсы тұру дағдылары. 

5.6 Онлайн ортада, сондай-ақ адам саудагерлерінен өзін-өзі 

сақтау дағдылары. 

 

5.7 Қазіргі заманғы кәсіптер атласы. 

5.8 Өздігінен білім алуды және өзін-өзі дамытуды жоспарлау 

дағдылары. 

5.9 Жұмыс іздеу және түйіндемені рәсімдеу дағдылары. 

5.10 Жұмыс берушімен кездесуге өзіңді қалай дайындау керек? 

5.11 Еңбек келісімін (шартын) жасау дағдылары. 

5.12 Өмір мен денсаулықты сақтандыру. 
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