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АЛҒЫСӨЗ 
 

Осы оқу құралы Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман» біліктілігі 
бойынша «Әлеуметтік жұмыс» мамандығына арналған теориялық және 
практикалық материалдың мазмұнын» мынадай бөлімдер бойынша ашады: 

1-бөлім. Жалпы кәсіптік этика мен қарым-қатынас мәдениетін қолдану. 
2-бөлім. Қоғамда және еңбек ұжымында бейімделуді әлеуметтендіру 

үшін әлеуметтік ғылымдар білімін қолдану. 
3-бөлім. Дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету. 
4-бөлім. Әлеуметтік-психологиялық қызмет көрсету. 
5-бөлім. Психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді жүзеге асыру.  
6-бөлім. Әлеуметтік жұмыстың технологиялық процесін ұйымдастыру. 
7-бөлім. Консультативтік-құқықтық көмек көрсету. 
8-бөлім. Психологиялық-диагностикалық және консультациялық көмек 

көрсету. 
Оқу құралының мақсаты - студенттерді болашақ маманның 

практикалық қызметінде қолданылатын әдістер мен технологияларды 
қолдана отырып, әртүрлі пәндер бойынша қарастырылатын әлеуметтік 
жұмыстың маңызды бағыттары бойынша теориялық біліммен қамтамасыз 
ету. Оқу құралы курстың негізгі тақырыптарын қамтиды, олардың 
әрқайсысында өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар, сілтемелер және 
материалды қосымша зерттеу, дамыту, өзін-өзі тәрбиелеу үшін ұсынылған 
әдебиеттер тізімі бар. 
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1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ КӘСІБИ ЭТИКА МЕН  
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС МӘДЕНИЕТІН ҚОЛДАНУ 

 
Оқу мақсаттары 
Осы бөлімді оқып болғаннан кейін сіз: 
1) Сөйлеу мәдениетін сақтай отырып, тиімді қарым-қатынас, ақпарат 

беру техникасы мен әдістерін меңгересіз. 
2) Өз қызметінің тиімділігін кәсіби бағалауды жүзеге асырасыз. 

 
Курс схемасы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бұл схема кәсіби модульдің мазмұнын көрсетеді 
«Жалпы кәсіптік этика мен қарым-қатынас мәдениетін қолдану» 

біліктілігі «Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман». 
 

Алдын ала талаптар 
Осы бөлімде тиімді қарым-қатынас техникасы мен әдістерін меңгеру 

үшін қажетті білім, дағдылар мен іскерліктер сипатталған. Бөлімді зерделеу 
нәтижесінде білім алушылар: іскерлік қарым-қатынас ережелерін, қарым-
қатынастың этикалық нормаларын; қарым-қатынастың негізгі әдістері мен 
тәсілдерін меңгереді. 

Бөлімді оқу кезінде білім алушылар: кәсіби мінез-құлық нормаларын 
қолдануды үйренеді. 
 

Қажетті оқу материалдары 
1) Дәріс конспектілері. 
2) Қосымша анықтамалықтар, сөздіктер. 
3) Электрондық ресурстар. 
4) Ұсынылатын нормативтік құжаттар. 

Кәсіби этика және қарым-
қатынас мәдениеті 
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Кіріспе 
 

Бүгінгі таңда әлеуметтік қызметкер қарым-қатынас жасайтын 
халықтың санаттары кеңейіп, өзгеріп келеді. Демек, қарым-қатынасты қоса 
алғанда, халықтың этикалық қиындықтары да өзекті бола түсті, бұл 
әлеуметтік қызметкерлерді оқытудың тиімділігін арттыру бағыттарын 
табуды талап етеді. Әлеуметтік қызметкерлердің кәсіби этика қағидаттарын 
қалыптастыру тиісті позицияларды қалыптастырумен ұштасады. Позиция 
түріндегі сенімдер қабылданбай, есте сақталмай, тәуелсіз рефлексия арқылы 
дамитыны расталды. Сонымен қатар, сенімнің дамуы жеке тұлғаның 
психологиялық ерекшеліктерін ашатын әдістер бойынша да, мазмұн 
бойынша да өзіндік білім беру арқылы жүзеге асады. Жалпы алғанда, өзіндік 
білім алу, қағидаттар, негіздер және кәсіби этика негізгі психологиялық 
қағидаттарды түсінуге негізделген адамның психикалық және эмоционалды 
қызметінің ерекше түрі болып саналады. Ең алдымен, сіз өзіңізге нақты 
мақсат қоюыңыз керек - сіздің қолдауыңызға, мейірімділігіңізге, саналы, 
әсіресе кәсіби маңызды моральдық қажеттілігіңізге мұқтаж адамдарға 
мейірімділік, жанашырлық білдіруді мақсат ету керек. Егер қарт адамның 
риза болған келбетін көріп, әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман өз-өзіне 
көңілі толып, жүрегін қуаныш билесе, мұны жасау қиынға соқпайды. 
Эмоционалды күшейтудің психологиялық әсері де маңызды болмақ. 
Жұмыстағы әріптестер қолдау білдіріп, қарт адамның көтеріңкі көңіл-күйіне, 
өз-өзіне деген сенімділікке қуанса, өз-өзіңмен жұмыс жасау оңай болып, алға 
қойған міндетіңе жақындай түсесің. 

Кәсіби этика негіздері, жалпыға бірдей танылған мінез-құлық 
шараларының этикалық нормалары және маманның адамгершілік сипаты 
негізінен қоғамдық қолдауды қажет ететін адамдар санаттарымен, олардың 
туыстарымен және әріптестерімен қарым-қатынаста анықталады. Қарым-
қатынас мәселесі - тұлғааралық байланыстарды, соның ішінде ақпараттық 
қарым-қатынасты, қабылдау мен хабардарлықты және көбінесе басқа адамды 
бағалауды орнатудың күрделі әрі жан-жақты процесі. Қарым-қатынас құру өз 
ерекшеліктері бар маңызды және қажетті психологиялық санат болып 
саналады. Әңгіме әлеуметтік қызметкер мен оның клиенті арасындағы 
қарым-қатынасты анықтайтын, олардың арасында сенім орнатуға ықпал 
ететін, әлеуметтік қызметкердің кәсіби қызметінің міндетті құрамдас бөлігі 
болып табылады. Психологиялық-педагогикалық мазмұнның маңызды 
аспектісі - әлеуметтік жұмыс маманының мінез-құлқы. 
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1.1.1. Әлеуметтік жұмыстың кәсіби этикасының негізгі элементтері 
 

Әлеуметтік жұмыс – бұл соңғы уақытта қазіргі қоғамда өзекті болып 
табылатын, көп уақытты қажет ететін процесб. Мұны келесідей түсіндіруге 
болады – қазіргі уақытта әлеуметтік қызметкер мамандығы адам өмірінің 
әртүрлі салаларында білімсіз мүмкін емес мәртебеге ие. Әлеуметтік 
қызметкердің жеке қасиеттері оның қызметінің тиімділігін анықтайды. Біздің 
мемлекетімізде жүргізілген әлеуметтік жұмыстың өзіндік тарихы бар, бірақ 
оның ұзақ мерзімділігіне қарамастан, әлеуметтік қызметкер мәртебесі тану 
сатысында ғана тұр. Әлеуметтік жұмыстағы мәселелердің әртүрлілігі адам 
өмірін сапалы жақсартуды, олардың өзін-өзі бағалауын арттыруды қамтиды. 
Бірақ жұмыс барысында туындайтын моральдық мәселелерді түсініп, ескеру 
қажет. Осы саладағы мамандар жұмысының сәттілігі олардың білімі мен 
практикалық дағдыларына байланысты. Этика, моральдық ережелер 
қағидаттарын, оларды жүзеге асырудың мақсаты мен әдістерін дұрыс 
таңдауды ескеру қажет. Этикалық қағидаларды, нормаларды сақтау, өз 
жұмысында жоғары этикалық және моральдық тұрғыдан әрекет етуге дайын 
болу, мақсатты таңдау және оған жетудің дұрыс жолдары ғана әлеуметтік 
қызметтердің тиімділігінің кілті болатынын түсіну керек [1]. 

Сондықтан «Психология және іскерлік қатынастар этикасы» курсы 
болашақ кәсіпқойдың кәсіби дайындық деңгейін айқындайтын компонент 
ретінде қарастырылады, сонымен қатар оның жеке басы мен кәсіпқойлығын 
дамытуға негіз болады. Маманның оның жұмыс барысында моральдық 
жауапкершілігінің өлшемін анықтайтын критерийлерді анықтау мәселесі 
өзекті, бұл олардың бір мәнді түсінуін ескеретін қағидаттарды жүйелі түрде 
қарастыруды қамтиды. Бұл моральдық қағидаттар мен нормаларды, олардың 
біртұтас түсінігін және құндылықтар мен мұраттардың бірыңғай жүйесін 
дамытуға бірыңғай көзқарас қалыптастыруды талап етеді. 

Әлеуметтік жұмыстың этикалық нормалары әлеуметтік қызметкердің 
тиісті критерийлермен және оның қызметінің мазмұнымен негізделген негізгі 
қажеттіліктерін, мінез-құлқын көрсетеді. Белгілі бір критерийлерге, оның 
мінез-құлқына және негізгі қажеттіліктеріне негізделген әлеуметтік 
қызметкер жұмысының мәні әлеуметтік жұмысты реттеуші ретінде әрекет 
ететін моральдық нормалармен ұштасады. Жоғарыда аталған жағдайлар осы 
қызмет саласындағы жеке маманның жалпы және қызметіндегі әлеуметтік 
жұмыстың этикалық негіздерін сапалы зерттеуді қамтиды. Әлеуметтік 
қызметкердің жеке басының кәсіби өзін-өзі анықтауында этикалық нормалар 
(құндылықтар мен бағдарлық құндылықтар жүйесі)  
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маңызды рөл атқарады, өйткені олар кәсіби қызметтің өзекті реттеушілері 
болып саналатын және жалпыадамзаттық құндылықтардың негізгі жүйесін 
ұсынатын кәсіби көзқарастармен тығыз байланысты. 

«Әлеуметтік жұмыстың этикалық негіздері» курсында әлеуметтік 
жұмыстың кәсіби маңызды компоненттерін қарастыру, мамандар қызметінің 
мәнін анықтайтын этикалық нормаларды анықтау міндеті алға қойылды. 
Әлеуметтік қызметкердің жеке басының кәсіби өзін-өзі анықтауында 
этикалық нормалар маңызды рөл атқарады, өйткені олар кәсіби қызметтің 
өзекті реттеушілері болып саналатын және жалпыадамзаттық 
құндылықтардың негізгі жүйесін ұсынатын кәсіби көзқарастармен тығыз 
байланысты [1]. 

«Этикалық негіздер» терминін қолдану моральдық нормалар мен 
ережелерді зерттейтін ғылымның негізін құрайтын «этика» ұғымын 
өзектендіруді қамтиды. 

Этика адамның іс-әрекетін анықтап, оған мораль қағидаттарын 
тұжырымдайды. Әр мамандықтың негізі болып табылатын әмбебап этика 
және кәсіби этика сияқты ұғымдарды ажырата білу қажет. Демек, біз үшін 
әлеуметтік қызметкердің кәсіби этикасы негізгі этика болып табылады [1]. 

«Кәсіби этика» ұғымы әртүрлі аспектілерде қарастырылады. Мысалы, 
«әлеуметтік қызметкердің этикасы» маман қызметінің моральдық мазмұнын 
сипаттайды. Дегенмен, көбінесе бұл ұғым басқа аспектілерде 
қарастырылады. Бұл маманның немесе оған жүгінген әлеуетті клиенттің 
активтерінде әлеуметтік және жеке жоспардың мүмкіндіктерін табуды 
қамтиды. 

Г. П. Медведев [2] кәсіби этиканың объектісі – бұл әлеуметтік 
шындықтың әсерінен қалыптасатын, іс-әрекеттің өзі және қызметкердің жеке 
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жағдай ретінде түсініледі. Демек, маман қызметінің мазмұны мемлекет пен 
қоғам қойған талаптарды орындау үшін мақсаттар мен міндеттерден 
жиналған функцияларды ұсынатын моральмен анықталады. 

Г. П. Медведев мынадай функцияларды анықтайды: 
- оның ішінде әлеуметтік қызметкердің  қоғамның әлеуметтік 

тапсырысын орындайтын, бүкіл әлеуметтік сала жұмысының нәтижесіне 
бағытталған кәсіби фукциялары. 

- алдын алу, реттеу, үйлестіру, реттеу, болжау функцияларын 
және т. б. қамтитын кәсіби және практикалық функциялар. 

- бағалау, ұйымдастыру, байланыс, ынталандыру, үйлестіру, 
реттеу, оқыту, ақпараттық функциялар және т.б. кіретін маманның және 
оның клиентінің жеке басына моральдық әсер ететін моральдық-гуманистік 
функция [2]. 

Әлеуметтік жұмыстың нақты функциясы - профилактикалық. Бұл 
функцияның мәні әлеуметтік жұмыс маманын клиент пен қоғамға зиян 
келтіретін әрекеттерден қорғаудан және ескертуден тұрады. 

Әлеуметтік жұмыс этикасының жоғарыда аталған барлық функциялары 
қызметтің түпкілікті нәтижесіне, ең алдымен қоғамның жағдайына, 
тұрақтылығына және дамуына бағытталған. Олар әлеуметтік жұмыс 
маманының қажетті жұмысын қамтамасыз ету үшін зор маңызға ие. 
Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, әлеуметтік жұмыс маманының 
кәсіби моральының әр түрлі функциялары осы мамандықтың жоғары 
әлеуметтік маңыздылығына байланысты деп қорытынды жасауға болады11. 
 
 1.1.2. Әлеуметтік жұмыстың этикалық негіздерін 
қалыптастырудың негізгі  
 

Әлеуметтік жұмыстың кәсіби және этикалық негіздерінің пайда болуы 
мен даму тарихы тұтастай алғанда қоғамның даму тарихының жетекші 
кезеңдерімен тығыз байланысты. Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның 
кәсіби қызметінің міндетті бөлігі болып табылатын этикалық негіздер. 

«Кәсіби әлеуметтік жұмыс» тіркесі 1990-шы жылдары күнделікті 
өмірде қолданыла бастады, бірақ кәсіби және этикалық негіздер тұрғысынан 
кәсіби этикалық базаның негізгі компоненттері болып табылатын 
мейірімділік, альтруизм сияқты ұғымдар алыс тарихи өткеннен бастау алады. 

Адамдарға көмектесудің этикалық дәстүрлері ежелгі тайпалар мен 
халықтардың көзқарастарына негізделген. Бірте-бірте қоғам өзінің 
қажеттіліктерін ғана емес, сонымен бірге әрқайсысының жеке басын да 
анықтады, әлеуметтік қорғаудың тиімді формалары мен әдістерін жасады. 

Әлеуметтік қорғаудың алғашқы формалары -  өмір сүру үшін күресте 
маңызды қолдау туралы қарабайыр түсініктер - биологиялық табиғат пен 
инстинкттерге негізделген. 

Содан кейін әлеуметтік қатынастардың дамуы мен күрделенуімен 
әлеуметтік қорғау адамдардың өзара әрекетін және олардың өмір сүру 
нысандарын белгілі бір моральдық заңдар негізінде реттейтін моральдық 
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қатынастардың біртіндеп қалыптасуына негізделе бастады. 
Әлеуметтік жұмыстың этикалық негіздерін қалыптастыруда саяси, 

мәдени, экономикалық факторлар, сондай-ақ адамның мінез-құлқын 
философиялық түсіну маңызды рөл атқарды. Осының салдарынан әлеуметтік 
дамудың кезеңделуі адамдардың саяси, мәдени, экономикалық өмірінің 
өзгеруі мен эволюциясына, сондай-ақ әлеуметтік жұмыстың жаңа 
нысандарры мен әдістерінің пайда болуына байланысты аспектілерге 
негізделуі мүмкін. 

Жеке даму мен қалыптасуда этикалық жүйе, атап айтқанда, әлеуметтік 
жұмыс үлкен жолды жүріп өтті. Үнемі өзгеріп отыратын уақыт ағымында 
қоғам өзгеріп, адам мінез-құлқын реттеушілер өзгерді, бірақ уақыттың 
барлық кезеңдерінде мораль адам мінез-құлқының негізгі реттеушісі және 
бағалаушысы болды. Инстинкт деңгейі мен өмір сүру қажеттілігі бойынша 
адам ежелгі дәуірден бастап өзіне және қоғамға «пайдалы» және «зиянды» 
деп бөлуге, жағдайға байланысты қиын жағдайға тап болған, оны өз бетінше 
жеңе алмайтын адамдарға көмектесуге мүмкіндік алды [1]. 

Әлсіз адамға деген жанашырлық формасы альтруизм сияқты 
әлеуметтік көріністі қалыптастырды. Қолдау мен өзара көмектің бастапқы 
нысандары қарабайыр қоғамда қайырымдылықтың бастапқы нысандарының 
пайда болуын қамтиды. Қалыптасқан жағдайларға байланысты адам 
баспанасыз қалуы мүмкін еді, содан кейін оған баспана, тамақ берілді, 
жесірлер үйленді, қарттар мен жалғызбасты қарттар отбасыларға бөлінді. 
Қарттарды қолдау нысандары әртүрлі болды. 

Жетім балалар да көмек алды. Жетімді отбасына «қабылдады», әдетте, 
есті адамдар, егер ұрпақтары болмаса, қартайған шақта өз бетінше өмір сүру 
қиын болатынын түсінді. Оқушыларға экономикалық міндеттер жүктелді, 
асырап алынған ата-аналарды құрметтеу және қайтыс болғанға дейін оларға 
күтім жасау жүктелді. Жоғарыда айтылғандардың бәрі кейінірек әлеуметтік-
этикалық нормалар мен әлеуметтік жұмыс қағидаттары үшін негіз ретінде 
қарастырылатын көмектің негізгі нысандарына жатады [3]. 

Әлеуметтік жұмыс функцияларының маңыздылығына байланысты 
мемлекет оны басым деп белгілейді, сондықтан осы салада бақылауды жүзеге 
асырады. Әлемде болып жатқан жаһандану процестері құндылықтар 
жүйесіне түзетулер енгізді және бүгінде әлеуметтік жұмыс әлеуметтік 
қызметкер мамандығының беделін анықтап, алдыңғы қатарға шықты. 
Сондықтан мемлекеттегі әлеуметтік жұмысқа делдал болатын кәсіби және 
этикалық нормалардың өзектілігін түсіну қажет. 
 
 

1.1.3. Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның кәсіби, рухани-
адамгершілік бейнесі 
 

Әлеуметтік жұмыс – бұл әмбебап қызмет. Ол әртүрлі салаларда арнайы 
білімді және оларды іс жүзінде қолдана білуді қажет етеді. Г. П. Медведев 
әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман: 
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 әлеуметтік медициналық, құқықтық, психологиялық, 
педагогикалық, материалдық және өзге де көмекке, моральдық, дене және 
психикалық денсаулықты қорғауға мұқтаж отбасылар мен жекелеген 
адамдарды айқындауға; 

 олардың қиындықтарының себептерін, жанжал жағдайларын 
анықтау( жұмыс, оқу, отбасы және т. б.), осы қиындықтар мен 
қақтығыстарды шешуге және әлеуметтік қорғауға көмек көрсетуге; 

 халықтың мұқтаж топтарына қажетті әлеуметтік-экономикалық 
көмек көрсету бойынша әртүрлі қоғамдық және мемлекеттік ұйымдар мен 
мекемелердің бірлескен қызметіне жәрдемдесуге; 

 кәмелетке толмаған балалары бар әйелдермен, мүгедектермен 
және зейнеткерлермен отбасылық тәрбиеге, үйде жұмыс істеуге еңбек 
шарттарын жасасуға көмек көрсетуге; 

 отбасы және неке мәселелері бойынша психологиялық-
педагогикалық және заң консультацияларын, бейәлеуметтік мінез-құлықты 
кәмелетке толмаған балалармен тәрбие жұмысын жүргізуге; 

 қорғаншылыққа, қамқоршылыққа, медициналық және білім беру 
мекемелеріне орналастыруға,  

материалдық, әлеуметтік және өзге де көмек алуға мұқтаж балалар мен 
ересектерді анықтауға және оларға көмектесуге71; 

 құқық бұзушылық жасаған кәмелетке толмағандарды қоғамдық 
қорғауды ұйымдастыруға, кейбір жағдайларда сотта олардың қоғамдық 
қорғаушысы рөлінде өз қызметтерін ұсынуға; 

 отбасына әлеуметтік көмек көрсету орталықтарын құруға 
қатысуға (асырап алу, қорғаншылық және қамқоршылық; оңалту; 
баспаналар; жастарға, балалар мен отбасыларға арналған орталықтар; 
клубтар мен қауымдастықтар); 

 бас бостандығынан айыру орындарынан және арнайы оқу 
орындарынан оралған адамдарды әлеуметтік бейімдеу және оңалту 
жұмыстарын ұйымдастырып, үйлестіруге тиіс екенін атап өтеді. 

Әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық негіздері әлеуметтік жұмыс 
маманының функцияларын, мамандануын, дайындық деңгейін ескерместен, 
жалпы мағынада әлеуметтік жұмыс маманының міндеттері мен талаптарын 
анықтайды [2]. 
 
 

1.2. ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС МӘДЕНИЕТІ. ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС - 
ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ЭТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІНІҢ 
АЖЫРАМАС БӨЛІГІ 

1.2.1 Әлеуметтік жұмыс негіздерін танудың теориялық аспектілері, 
қоғамдық қызметтегі кәсіби борыштың маңызы 
 

Әлеуметтік жұмыс мамандарының қызметі клиент үшін жаңа, жақсы 
жағдайларға және оның өмір сүру сапасына қол жеткізуге бағытталуы керек. 
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 әлеуметтік медициналық, құқықтық, психологиялық, 
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Әлеуметтік жұмыс мамандарының қызметі клиент үшін жаңа, жақсы 
жағдайларға және оның өмір сүру сапасына қол жеткізуге бағытталуы керек. 

   

Әлеуметтік жұмыс маманының қызметі мақсатты, клиенттің Жаңа, жақсы 
жағдайына және оның өмір сүру сапасына қол жеткізуге бағытталған болуы 
керек. Сондықтан, әлеуметтік көмек нәтижесінде алынған жаңа мемлекет 
қалаған болуы керек, яғни оны адам бағалайды. Мұқтаж адамдарға көмектесу 
үшін әлеуметтік жұмыс маманы сияқты адамгершілік мамандықтың маманы 
жалпыадамзаттық құндылықтарға бағытталған жоғары адамгершілік тұлға 
болуы керек. Бұл құндылық бағдарлары - әртүрлі әлеуметтік құбылыстарға 
құндылық қатынастары негізделетін негіз. 

Адамның және әлеуметтік жұмыс маманының кез-келген әрекеті 
әлеуметтік немесе жеке маңызды құндылықтарды жүзеге асыру қызметі 
ретінде ұсынылуы мүмкін. Адамның «құндылық» категориясы ұғымына нені 
қамтитынын түсіну маңызды. Құндылықтар – бұл философияның 
әмбебаптығының негізгі көрсеткіштерінің бірі, ол вербальды емес, жеке 
тұлғаның барлық интенциалды құрылымының ең терең қабатын 
«атомарлық» құрастыруды білдіреді [4]. 

Құндылықтар - бұл адам мен қоғам үшін олардың оң немесе теріс мәнін 
анықтайтын қоршаған орта мен қоғам объектілерінің өзіндік әлеуметтік 
анықтамалары [5]. 

Әлеуметтік жұмыста құндылықтар адам қызметінің реттеушісі және 
негізі бола отырып, адам мен қоғамның игілігі туралы идеяларға сәйкес келуі 
керек, сондықтан құндылықтарды адам мен қоғам өмірінің негізі, шарттары 
мен құралдары ретінде қарастырған жөн. Құндылықтар қалауды 
анықтайтындықтан, өмірдің маңызды мақсаттарын белгілейді, адамның 
оларға жету үшін әрекет етуге дайындығын анықтайды, яғни ең маңызды 
құндылықтарды жүзеге асыру үшін олар құндылық бағдары ретінде 
анықталады. 

Аксиология (грек. Axia – құндылық, логос - ілім), философиядан 
алынған ілім бола отырып, құндылықтарды зерттейді, адамның көзқарасы 
мен іс-әрекетін бағыттайды және ынталандырады. Сондықтан адам мен 
қоғамның құндылықтар жүйесі әртүрлі типтерді (топтарды) қамтиды деп 
болжауымыз керек, 
мәселен, этикалық және эстетикалық, рухани, зияткерлік және материалдық 
құндылықтар. Жүйелерді құрайтын мәндер эквивалентті емес, сондықтан 
олар иерархияланған, яғни маңыздылыққа сәйкес реттелген. 

Идеал (грек тілінен. Idea) - модель, норма, жетілдірудің соңғы 
нәтижесі, тілектердің ең жоғары мақсаты. Клиенттің өмірін құрайтын барлық 
компоненттердің сапасын үнемі жақсартуды көздейтін қағидаттарға сәйкес, 
бұл әлеуметтік жұмыстың маңызды аспектісі. 

Әлеуметтік жұмыстағы идеалдың негізгі функциялары: бағалау, 
салыстыру, бағдарламалық-бағдарлау, іс-әрекет-практикалық. Бұл 
функциялар әлеуметтік жұмысты жоспарлап, ұйымдастыруға мүмкіндік 
береді, онда келесі идеалды құрылымдарды ескерген жөн: клиенттің мінсіз 
жағдайы; әлеуметтік қызметкердің мінсіз жағдайы; әлеуметтік жұмыстың 
мінсіз жағдайы; қоғамның мінсіз жағдайы. Идеалға қол жеткізу үшін 
қабылданған әлеуметтік жұмысты және әлеуметтік жұмыс маманын 
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жақсарту, сондай-ақ әлеуметтік жүйенің ішінара өзгеруі идеалдың маңызды 
құрылымдық компоненттері болып табылады. Осыған байланысты идеал 
маңызды кәсіби мақсат қоюда маңызды рөл атқарады. Адамда идеалдың 
болуы оған өз жұмысын бейнесінде және ұқсастығында құруға көмектеседі. 

Әмбебап құндылықтар ең маңызды деп анықталады және адамның ар-
намысы, қадір-қасиеті мен құқықтарын қамтиды. Әлеуметтік жұмыс адам 
құқықтарын сақтауға, оның ар-намысы мен қадір-қасиетін сақтауға, оның 
өзін-өзі жүзеге асыруына ықпал ететін саяси, экономикалық, мәдени, 
әлеуметтік жағдайлар жасауға бағытталғандықтан, ee жалпыға бірдей 
құндылықты жүзеге асырудың маңызды тетіктерінің біріне жатқызылуы 
мүмкін. 

Әлеуметтік жұмыстың мәні мен мәнін ескере отырып, адам мен қоғам 
абсолютті құндылықтар ретінде танылады. Бұған жақсылық, бостандық пен 
әділеттілік, еңбек, ұжымшылдық пен теңдік, қауіпсіздік жатады. 

Қазіргі кәсіби әлеуметтік жұмыс құндылығының бірнеше мағынасы 
әртүрлі деңгейдегі құндылықтарды қарастыруды қамтиды: әмбебап, 
әлеуметтік, кәсіби, жеке. Сонымен қатар, кәсіби құндылықтар бар: жынысы 
мен жасы, қоғам ресурстары, жұмысшылардың кәсібилігі, әлеуметтік 
жұмыстың гуманизмі және т. б. Әлеуметтік жұмыстың кәсіби құндылықтар 
жүйесі бар. Жоғарыда аталған құндылықтардан басқа, ол мыналарды 
қамтиды: адамның жынысы мен жасы, онымен байланысты болуы мүмкін 
қоғамның ресурстары, мамандардың кәсібилігі, әлеуметтік жұмыстың 
гуманистік маңызы және т. б. 

Мәндерді иерархиялауға болады, ал жұмысшылардың жоғары 
құндылықтарының иерархиясы мен әлеуметтік жұмыстың жоғары 
құндылықтарының иерархиясы арасында сәйкестік болуы маңызды, өйткені 
ол тікелей жауапкершілікті өзіне алады. 

Қызметті ұйымдастыру үшін адамға белгілі бір еркіндік қажет, ал 
адамның еркіндігі неғұрлым көп болса, соғұрлым ол өзін, қабілеттерін, 
өзіндік құндылығын сезіне алады. Бостандықты адам маңызды 
құндылықтардың бірі ретінде таниды, бірақ жеткілікті еркіндік жағдайында 
да адамды өз іс-әрекетінің немесе әрекетсіздігінің жағымсыз әсерлерінен 
қорғауға, қорғауға болады [5]. 

Азаматтарды әлеуметтік қорғау қоғам мен мемлекеттің, ондағы әрбір 
адамның қауіпсіздігіне, тұрақтылығына және дамуына кепілдік беретін 
маңызды факторлардың бірі болып табылады. Адамдардың қабілеттеріндегі 
табиғи айырмашылық және көбінесе олардың жасанды түрде жасалған 
айырмашылығы әлеуметтік қамсыздандыру мәселесін өте өзекті етеді. 
Әділеттіліктің мәні заңда көрсетілген. Қазіргі жағдайда әділеттілікті жоғары 
деңгейдегі объективті құндылық ретінде қарастыруға болады, оны іске асыру 
адами құндылықтарды жүзеге асыруға бағытталған қызметтің маңызды 
аспектілерінің бірі ретінде әрекет етеді және қауіпсіздік құндылығындағы 
келесі дәрежеге ие деп санауға болады. 

Заңнамалық актілер адам құндылықтарын іске асыруға бағытталған 
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жақсарту, сондай-ақ әлеуметтік жүйенің ішінара өзгеруі идеалдың маңызды 
құрылымдық компоненттері болып табылады. Осыған байланысты идеал 
маңызды кәсіби мақсат қоюда маңызды рөл атқарады. Адамда идеалдың 
болуы оған өз жұмысын бейнесінде және ұқсастығында құруға көмектеседі. 

Әмбебап құндылықтар ең маңызды деп анықталады және адамның ар-
намысы, қадір-қасиеті мен құқықтарын қамтиды. Әлеуметтік жұмыс адам 
құқықтарын сақтауға, оның ар-намысы мен қадір-қасиетін сақтауға, оның 
өзін-өзі жүзеге асыруына ықпал ететін саяси, экономикалық, мәдени, 
әлеуметтік жағдайлар жасауға бағытталғандықтан, ee жалпыға бірдей 
құндылықты жүзеге асырудың маңызды тетіктерінің біріне жатқызылуы 
мүмкін. 

Әлеуметтік жұмыстың мәні мен мәнін ескере отырып, адам мен қоғам 
абсолютті құндылықтар ретінде танылады. Бұған жақсылық, бостандық пен 
әділеттілік, еңбек, ұжымшылдық пен теңдік, қауіпсіздік жатады. 

Қазіргі кәсіби әлеуметтік жұмыс құндылығының бірнеше мағынасы 
әртүрлі деңгейдегі құндылықтарды қарастыруды қамтиды: әмбебап, 
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қоғамның ресурстары, мамандардың кәсібилігі, әлеуметтік жұмыстың 
гуманистік маңызы және т. б. 

Мәндерді иерархиялауға болады, ал жұмысшылардың жоғары 
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деңгейдегі объективті құндылық ретінде қарастыруға болады, оны іске асыру 
адами құндылықтарды жүзеге асыруға бағытталған қызметтің маңызды 
аспектілерінің бірі ретінде әрекет етеді және қауіпсіздік құндылығындағы 
келесі дәрежеге ие деп санауға болады. 
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құндылығындағы келесі иерархия ретінде қарастырылуы мүмкін ең жоғары 
деңгейдегі объективті құндылық ретінде қарастырылатын әділеттілікті 
анықтайды. 

Бүкіл әлемдегі басты құндылық адамның өзін-өзі жүзеге асыруы мен 
шығармашылық белсенділігінің факторы ретінде материалдық және рухани 
жағдайдың негізі ретінде әрекет ететін еңбек болып саналады. 

Қазіргі заманғы адамның өмірі мен жұмысын ұжымнан тыс, одан толық 
оқшауланған елестету мүмкін емеб. Сондықтан адамзат қоғамының маңызды, 
ең бастысы – табиғи және тұрақты құндылықтарының бірі - ұжымдастыру. 

Егер адамдардың әлеуметтік мәртебесіндегі теңдікті білдіретін теңдік 
болмаса, бостандық, қауіпсіздік, әділеттілік, еңбек және ұжымдастыру жүзеге 
асырылмайды. Сонымен, әлеуметтік теңдік жеке өзін-өзі жүзеге асырудың 
максималды мүмкіндігінің маңызды өлшемі ретінде қарастырылуы керек. 

Әлеуметтік жұмыстың мақсаты - гуманистік құндылықтарды олардың 
қызметіне тікелей бағыттау. Әлеуметтік жұмыстың сәттілігі қоғамдық 
қатынастардың санасы мен тәжірибесінде гуманистік құндылықтарды 
бекітетін аксиологиялық функцияны іске асырудың тиімділігіне байланысты 
[1]. 

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, кәсіби-этикалық жүйе, оның 
ішінде этикалық құндылықтар кәсіби әлеуметтік жұмыс жүйесінің құрамдас 
бөлігі болуы керек деген қорытындыға келеміз. 
 
 1.2.2. Кәсіби-этикалық өлшемдер және  әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маманның жеке қасиеттеріне қойылатын талаптар 
 

Әлеуметтік жұмыс - бұл моральдық қағидаттар мен нормаларды іске 
асыру өте қарқынды және қиын, салыстырмалы түрде көптеген басқа 
мамандықтар бойынша жүзеге асырылатын, бірақ, кәсібилік деңгейі жоғары 
болмауы керек кәсіби қызмет түрі. Бұл адамның әлеуметтік жұмыс 
маманының кәсіби ықпалының тікелей объектісі болып табылатындығына 
байланысты. Белгілі бір жағдайларда клиенттің тағдыры, кейде өмірі 
байланысты болуы мүмкін мамандыққа тиесілі болу бұл мамандыққа белгілі 
бір талаптарды, ең алдымен әлеуметтік жұмыс маманының жеке басы мен 
кәсібилігіне моральдық талаптарды қояды. 

Әлеуметтік жұмысты адамның кәсіби қызметінің басқа бағыттарымен 
салыстыра отырып, өз жұмысын этика нормаларына сәйкес жүзеге асыра 
отырып, маман да жоғары кәсібилікке ие болуы керек, өйткені ол адаммен 
тікелей жұмыс істейді. Бұл жағдай этикалық нормаларды сақтауға қатаң 
талаптар қояды, өйткені клиенттің өмір сапасы осыған байланысты болады. 

Кәсібилік жалпы мәдени және кәсіби білімнің, тәжірибенің, әлеуметтік 
қызметкердің этикалық тұрғыдан өз іс-әрекеттерін бағалау қабілетінің 
болуын болжайды. Әлеуметтік қызметкердің моральдық келбеті кәсібиліктің 
негізгі құрамдас бөлігі болып табылады, ал оның кәсіби моральі оның кәсіби 
жұмысының барлық салаларында негіз болып табылады. 

Әлеуметтік қызметкердің негізгі этикалық жеке қасиеттері: адалдық, 
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ар-ождан, объективтілік, әділеттілік, әдептілік, ұқыптылық және байқау, 
толеранттылық, шыдамдылық және өзін-өзі бақылау, мейірімділік, адамдарға 
деген сүйіспеншілік, өзін-өзі сынау, өзін-өзі бағалаудың жеткіліктілігі, 
шыдамдылық, әдептілік, оптимизм, ерік-жігер, эмпатия, өзін-өзі жетілдіруге 
ұмтылу, шығармашылық ойлау [1]. 

Дәл осы қасиеттер әлеуметтік қызметкердің кәсіби жарамдылығын 
анықтайды. Жас қызметкердің кәсібилігі, имиджі мен ойлау стилі әлеуметтік 
қызметкердің профессиограммасына қойылатын талаптарға сәйкес келмейді, 
сонымен қатар қасиеттер қажет: этикалық нормалар мен қағидаларды білу, 
оларды сақтау, өзара байланыс, оларды өз жұмысының негізі ретінде 
қабылдау қажет. 

Кәсіби этикалық жүйе контексіндегі мінез-құлықтың, тұлғааралық 
қатынастардың және іс-әрекеттің оңтайлы кәсіби деңгейін қамтамасыз ету 
үшін кәсіби әлеуметтік жұмысқа этикалық және аксиологиялық оқытуды 
жеңілдететін, оны тәуелсіз зерттеу мен қабылдау үшін жеңілдететін нақты 
схема маңызды. Кәсіби этикалық жүйенің тиісті схемалық тұжырымдамасы 
кәсіби этикалық кодекс ретінде қарастырылады. 

Кәсіби-этикалық кодекс (лат. Codex-book) - әлеуметтік жұмысты 
жүзеге асыру үшін қажетті кәсіби-этикалық нормалардың ортақтығы. Осы 
кодекс 
«жұмыс» құжаты болуы үшін оны негіздеу, құрастыру және танымал ету 
үшін алдын-ала жұмысты қажет етеді. 

Еліміздегі әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық кодексінің 
құрылымында дереккөздер бар: жалпыадамзаттық құндылықтар; 
филантропияның этикалық дәстүрлері; қазіргі қоғамның құндылықтары; шет 
мемлекеттердің этикалық нормалары; қазіргі әлеуметтік жұмыстың ерекше 
құндылықтары; әлеуметтік қызметкерлердің жеке құндылықтары мен 
мұраттары. 

Этика кодексі кәсіби-этикалық жүйені көрсетеді, белгілі бір уақытта 
оның позициясы тұрақты негізде қабылданған тұрақты құжат емес екенін 
атап өткен жөн. 

Нақты кәсіби практикада әлеуметтік қызметкер клиенттің проблемалық 
мәселелерін шешуге үнемі көмектесуі керек, сондықтан кәсіби-этикалық 
компонент пен құзыреттіліктің болуы маңызды. 

Осылайша, әлеуметтік жұмыстың этикалық негіздерін қоғам негізгі 
құндылықтарды жүзеге асыруға ықпал ететін маңызды фактор ретінде 
көбірек түсінеді. Әлеуметтік қызметкердің кәсіби қызметінің этикалық 
негіздерін зерттеу қажеттілігі дау туғызбайды, өйткені қоғам осы 
мамандықтағы адамдардан көптеген мәселелерді шешуді күтеді. Әлеуметтік 
жұмыстың жетістігі әлеуметтік қызметкердің кәсіби, жеке және этикалық 
қасиеттерімен тікелей байланысты. Әлеуметтік қызметкердің кәсіби-
этикалық компоненті, олардың өмірде және жұмыста әлеуметтік және 
моральдық нормаларды көрсетуі әлеуметтік қызмет органдарының және 
әлеуметтік қызметкердің беделін арттырады. 
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құрылымында дереккөздер бар: жалпыадамзаттық құндылықтар; 
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негіздерін зерттеу қажеттілігі дау туғызбайды, өйткені қоғам осы 
мамандықтағы адамдардан көптеген мәселелерді шешуді күтеді. Әлеуметтік 
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Қысқаша қорытынды 
 

Бөлімді зерделеу нәтижесінде студенттер іскерлік қарым-қатынастың 
тиімділігін арттыруға, қарым-қатынастың этикалық нормаларына ықпал 
ететін қарым-қатынас әдістері туралы білімдерін қалыптастырады; қарым-
қатынастың негізгі әдістері мен тәсілдерін және кәсіби мінез-құлық 
нормаларын меңгереді. 
 

   Практикалық тапсырмалар 
 

№ 1 практикалық тапсырма. 
Қызыл қалпақ әжесінің үйіндегі ҚАСҚЫРДЫҢ; БУРАТИНО, Папа 

Карлоның алфавитін сатып; Папа Карлоның үйіндегі КАРАБАС БАРАБАС; 
Иван ЦАРЕВИЧ, бақаның терісін жағып; БАБА ЯГА Иван Царевичке өлмес 
Кощейдің өлімін сақтайтын кеуде туралы айтқан кезде; ҚАР ПАТШАЙЫМЫ 
Кайды өзіне алып кеткен кезде қандай этикалық заңдарды бұзғанын 
анықтаңыз; 

ФЕДОР АҒАЙ үйден кеткенде; КАРЛСОН балалар үйінде (бірнеше 
рет); ЧЕРНОМОР, Людмиланы ұрлап; ЗОЛУШКА, кешке барып; Марья 
ханшайымды «шортанның бұйрығымен» жақсы көруге мәжбүр еткен 
ЕМЕЛЯ; ТҮЛКІ АЛИСА және МЫСЫҚ БАЗИЛИО Буратиноға қатысты; 
БУРАТИНО таңғы ас пен сабақ кезінде; МАЛЬВИНА таңғы ас пен сабақ 
кезінде Буратиноға қатысты; КЕМПІР алтын балыққа қатысты («Алтын 
балықтан»); ПАТША САЛТАН жаңа туған Гвидон мен оның анасына 
қатысты; үйшіктің барлық тұрғындарына қатысты АЮ; Бауырсаққа қатысты 
ТҮЛКІ қандай заңдылықтарды бұзды? 
 

№ 2 практикалық тапсырма. 
Әлеуметтік қызметкердің кәсіби-этикалық кодексін зерделеңіз. 

Кодекстің құрылымдық элементтерін бөліп, оларды қысқаша сипаттаңыз. 
Кестені толтырыңыз. 

Кесте - Әлеуметтік қызметкердің кәсіби-этикалық кодексінің 
құрылымдық элементтері және олардың мазмұны. 

Ескертпе: мысал курсивпен көрсетілген 
Кодекстің құрылымдық 

элементі 
Негізгі мазмұны 

1. Әлеуметтік қызметкердің 
мінез-құлқы және  келбеті 

Қызметтің кәсіби стиліне, өзін-өзі 
жетілдіруге қойылатын талаптар. Кәсіби 
адалдық стандарттары. 
Оқуға және зерттеу жұмысына қойылатын 
талаптар 
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Өзіндік бақылау сұрақтары 
 

1. Әлеуметтік қызметкердің кәсіби қызметінің этикалық негіздерін 
қалыптастыруға қандай факторлар әсер етеді?     

2. Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі кәсіби этиканың негізгі мақсаттары 
мен міндеттерін анықтаңыз? 

3. Әлеуметтік жұмыстың кәсіби - этикалық жүйесінің объектісі, пәні 
ретінде не әрекет етеді? 

4. Әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық жүйесінің негізгі 
функциялары қандай? 

5. Этикалық негіздер әлеуметтік жұмыс маманының нәтижесіне қалай 
әсер етеді? 

6. Біздің еліміздегі әлеуметтік жұмыс маманының кәсіби және 
этикалық кодексінің негізін құрайтын алты негізгі дереккөзді тізімдеңіз. 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

1. Аминов И. И. Психология делового общения; Омега-Л - Москва, 
2009. - 304 c. 

2. Шеламова Г. М. Этикет деловых отношений; Академия - Москва, 
2012. 

– 467 c. 
3. Лавриненко В. Н. Психология и этика делового общения; Юрайт - 

Москва, 2012. - 592 c. 
4. Арсенина О.В. Этические основы социальной работы : курс 

лекций - Владимир : Владимирский государственный университет имени А. 
Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2014. - 71 с. 
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2-БӨЛІМ. ҚОҒАМ МЕН ЕҢБЕК ҰЖЫМЫНДА ӘЛЕУМЕТТЕНУ 
ЖӘНЕ БЕЙІМДЕЛУ ҮШІН ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМ БІЛІМІН 

ҚОЛДАНУ 
 

Оқу мақсаттары 
Осы бөлімді оқып болғаннан кейін сіз: 
1) Әлеуметтік жұмыс объектілеріне  әсер ету тәсілдерінің, 

 әдістерінің, құралдарының жиынтығын меңгересіз. 
2) Адамдардың мінез-құлқын шығармашылық қызметке ынталандыра 

аласыз. 
3) Кәсіби қызметте статистикалық деректерді өңдеу мен талдаудың 

негізгі әдістерін қолданасыз. 
 
Курс схемасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алдын ала талаптар 
Осы схемада «Әлеуметтік жұмыс маманы» біліктілігінің кейбір кәсіби 

модульдері көрсетілген. Курсты төменнен жоғары қарай игерудің 
ұсынылатын реттілігі. Шеберлік деңгейі курс схемасы бойынша 
жылжытылған сайын жоғарылайды. Осы бөлімді оқып-үйрену алдында білім 
алушылар «Жалпы кәсіптік этика мен қарым-қатынас мәдениетін қолдану» 
бөлімін оқып-үйренуі қажет. 

 
Қажетті оқу материалдары 

1) Дәріс конспектілері. 
2) Қосымша анықтамалықтар, сөздіктер. 
3) Электрондық ресурстар. 
4) Дербес компьютер. 
5) Ұсынылатын нормативтік құжаттар. 

Әлеуметтік жұмыстағы 
ақпараттық 
технологиялар 

Әлеуметтік менеджмент 

Жалпы кәсіптік этика мен қарым-
қатынас мәдениетін қолдану 

Қоғамда және еңбек ұжымында 
әлеуметтену және бейімделу үшін 

әлеуметтік ғылымдар білімін 
қолдану 

Ә
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Кіріспе 
 

Осы бөлімде әлеуметтік объектілерге әсер ету тәсілдерін, әдістері мен 
құралдарын, статистикалық деректерді өңдеу және талдау әдістерін меңгеру 
үшін қажетті білім, дағдылар мен икемдер сипатталған. 

Осы модульде әлеуметтік менеджменттің мазмұны, оның қалыптасу 
және даму тарихы ашылады. Әлеуметтік ресурстардың құрылымы мен 
ерекшеліктері, оларды жүзеге асыруды жақсарту жолдары көрсетілген, 
әлеуметтік көшбасшы-менеджер ұғымы анықталған. Әлеуметтік басқару, 
әлеуметтік менеджмент жүйесінде және басқа салаларда адам факторының 
маңызы өзектендіріледі. 

Бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: әлеуметтік басқарудың 
міндеттері мен принциптерін; математикалық өңдеуде қолданылатын негізгі 
ұғымдарды; дәрежелік корреляция коэффициенттерін; белгілер 
критерийлерін есептеу алгоритмдерін меңгереді. Бөлімді оқу кезінде білім 
алушылар: басқарушылық шешімдер қабылдауды; модельдеу үшін 
қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдануды үйренеді. 
 
 

2.1. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ. ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ ЭВОЛЮЦИЯ ЖӘНЕ БАСҚАРУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ 

2.1.1. Әлеуметтік менеджмент ұғымы. Әлеуметтік менеджменттің 
негізгі қағидаттары, міндеттері, категориялары мен функциялары 
 

Әлеуметтік менеджмент - бұл болашақ әлеуметтік қызметкерлердің 
бойында адамға ыңғайлы әлеуметтік ортаны жүзеге асыруға әсер ететін, 
процестерге әсер ететін, әлеуметтік ұйымдарды жобалайтын, адам 
ресурстарын тиімді пайдалануды анықтайтын дағдыларды қалыптастыруға 
ықпал ететін басқару саласы. Әлеуметтік менеджменттің басты міндеті - 
адамдардың қызметін жалпы мақсатқа бағыттау, үйлестіру, сәйкестендіру. 
Басқару субъектісі әлеуметтік жүйелердің даму заңдылықтарын зерттейді, 
саналы түрде қолданады және белгілі бір мақсаттарды жүзеге асыру үшін 
қоғамның қызметін ұйымдастырады. Әлеуметтік менеджмент объектісі 
әлеуметтік қатынастар мен процестерді қарастырады [8]. 

Әлеуметтік менеджменттің қалыптасуы адамның тұтастығына қауіп 
төндіретін, әлеуметтік байланыстарды бұзатын және адамның мәдениеті мен 
руханиятын нашарлататын тенденциялармен байланысты. 
Олардың қатарына мыналар жатады: 

 табиғи ортадағы планетарлық өзгерістер («парниктік әсердің» 
өсуі және одан кейінгі климаттың өзгеруі, биологиялық әртүрліліктің тез 
төмендеуі, озон қабатының сарқылуы, топырақтың тозуы, орман 
алқаптарының азаюы және топырақтың, атмосфераның және судың адам 
қызметінің улы қалдықтарымен ластануының артуы); 
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Кіріспе 
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үшін қажетті білім, дағдылар мен икемдер сипатталған. 

Осы модульде әлеуметтік менеджменттің мазмұны, оның қалыптасу 
және даму тарихы ашылады. Әлеуметтік ресурстардың құрылымы мен 
ерекшеліктері, оларды жүзеге асыруды жақсарту жолдары көрсетілген, 
әлеуметтік көшбасшы-менеджер ұғымы анықталған. Әлеуметтік басқару, 
әлеуметтік менеджмент жүйесінде және басқа салаларда адам факторының 
маңызы өзектендіріледі. 

Бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: әлеуметтік басқарудың 
міндеттері мен принциптерін; математикалық өңдеуде қолданылатын негізгі 
ұғымдарды; дәрежелік корреляция коэффициенттерін; белгілер 
критерийлерін есептеу алгоритмдерін меңгереді. Бөлімді оқу кезінде білім 
алушылар: басқарушылық шешімдер қабылдауды; модельдеу үшін 
қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдануды үйренеді. 
 
 

2.1. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ. ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ ЭВОЛЮЦИЯ ЖӘНЕ БАСҚАРУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ 

2.1.1. Әлеуметтік менеджмент ұғымы. Әлеуметтік менеджменттің 
негізгі қағидаттары, міндеттері, категориялары мен функциялары 
 

Әлеуметтік менеджмент - бұл болашақ әлеуметтік қызметкерлердің 
бойында адамға ыңғайлы әлеуметтік ортаны жүзеге асыруға әсер ететін, 
процестерге әсер ететін, әлеуметтік ұйымдарды жобалайтын, адам 
ресурстарын тиімді пайдалануды анықтайтын дағдыларды қалыптастыруға 
ықпал ететін басқару саласы. Әлеуметтік менеджменттің басты міндеті - 
адамдардың қызметін жалпы мақсатқа бағыттау, үйлестіру, сәйкестендіру. 
Басқару субъектісі әлеуметтік жүйелердің даму заңдылықтарын зерттейді, 
саналы түрде қолданады және белгілі бір мақсаттарды жүзеге асыру үшін 
қоғамның қызметін ұйымдастырады. Әлеуметтік менеджмент объектісі 
әлеуметтік қатынастар мен процестерді қарастырады [8]. 

Әлеуметтік менеджменттің қалыптасуы адамның тұтастығына қауіп 
төндіретін, әлеуметтік байланыстарды бұзатын және адамның мәдениеті мен 
руханиятын нашарлататын тенденциялармен байланысты. 
Олардың қатарына мыналар жатады: 

 табиғи ортадағы планетарлық өзгерістер («парниктік әсердің» 
өсуі және одан кейінгі климаттың өзгеруі, биологиялық әртүрліліктің тез 
төмендеуі, озон қабатының сарқылуы, топырақтың тозуы, орман 
алқаптарының азаюы және топырақтың, атмосфераның және судың адам 
қызметінің улы қалдықтарымен ластануының артуы); 

 

   

 жеке елдерде де, әртүрлі елдер арасында да күрт өсіп келе жатқан 
әлеуметтік дифференциация, бұл ресурстар үшін күреспен бірге жаһандық 
көтерілістің жоғары қаупін тудырады және қазіргі жергілікті қақтығыстарға 
әкеледі; 

 планетаның ресурстық мүмкіндіктерінің күрт төмендеуімен жер 
тұрғындарының тез өсуі; 

 замандастарының қызметінде болашақ ұрпақтардың мүдделерін 
ескермеу, жаңартылмайтын табиғи ресурстарды ысырап ету режимі. 

Қоғам мен жеке тұлға арасындағы өсіп келе жатқан қарама-қайшылық 
әлеуметтік апаттар мен қақтығыстардың таралуына әкелетін әлемнің сәйкес 
еместігін білдіреді. 

Тереңдетілген қарама-қайшылық жалған рухани құндылықтардың 
шоғырлануына, агрессияның, қоғамға қарсы мінез-құлықтың өсуіне және 
әскери қақтығыстардың күшеюіне әкелетін жеке тұлғаның тозуына әкеледі. 

Әлеуметтік ортаны теңгерімсіздік шарттары ретінде қарастырылады: 
 экономикалық жүйелердің артта қалуы; 
 әлеуметтік қорғау құралдарының жеткіліксіздігі, әлеуметтік 

басымдықтардың бұзылуы; 
 мәселелерді демократиялық әдістермен шешуді қамтамасыз етуге 

ықпал етпейтін қоғамды саясаттандыру; 
 басқару мәдениетінің тиімсіздігі, қызмет субъектілерінің рухани 

әлеуетінің жеткіліксіздігі қоғамның қалыпты жұмыс істеуінен ұжымдық ақыл 
мен ғылымның жойылуына ықпал етеді. 

Қоғамды және оның өтпелі жағдайларын модельдеу процесінде, 
дағдарыс жағдайында, негізгі бағыттарда табысты қамтамасыз ететін 
дағдарысқа қарсы шараларды іздеудегі стратегияның маңызы үнемі өсіп 
келеді. Ол үшін тактика мен стратегияның қалыпты арақатынасын 
анықтайтын әлеуметтік жобалар, бағдарламалар жасалады [6]. 

Әлеуметтік жоба жалпы міндеттермен қатар бағдарларды өзектендіре 
отырып, кіші мақсаттарды іске асыру мерзімдерін нақтылайды, әлеуметтік 
нормативтерді қолдануға және объектінің бастапқы дамуын толық зерттеуге 
негізделген субъектілердің іс-қимылдарын үйлестіреді. Жоба әлеуметтік 
міндеттерді мұқият пысықтаумен және ұйымдастырушылық-басқарушылық 
және әлеуметтік - диагностикалық қолдау шараларын қосумен сипатталады. 

Осы уақытқа дейін әлеуметтік бағдарламаларды енгізу келесі 
себептерге байланысты басымдыққа ие болмады: 

1) басқару субъектілері қабылданатын әлеуметтік шешімдерден 
өтудің барлық кезеңдерін қамтамасыз етуге дайын емес және құзыретті емес; 

2) басқарудың ұйымдастырушылық аспектілеріне сенімсіздікпен 
көрінетін стереотиптік ойлау, көбінесе бірнеше тексерулерге дейін азаяды 
және т. б. 

Қазіргі заманғы әдістерді қолдана отырып, әлеуметтік саланы, 
процестерді және оның ресурстарын тиімді басқару қажет. Демек, 
менеджмент әлеуметтенудің заңдылықтары мен заңдылықтарын зерттеуге, 
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әлемдік мәдениеттің құндылықтарын ассимиляциялауға, адамдардың сапалы 
өмір сүру жағдайларын жүзеге асыруға, биологиялық және әлеуметтік 
ортаның үйлесімділігіне негізделген. 

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес менеджмент әлеуметтенудің 
заңдылықтары мен заңдары, әлеуметтік субъектілерді (адам, топ, халық, 
қауымдастық, ұлт, мемлекет) әлемдік мәдениеттің құндылықтарына енгізу, 
әлеуметтік және жеке зияткерлікті дамыту, табиғат пен адамның тепе-теңдігі, 
табиғи және әлеуметтік кеңістіктің тепе-теңдігі жағдайында қолайлы өмір 
сүру жағдайларын жасау мақсатында әртүрлі қызмет түрлерінде осы 
құндылықтарды игеру туралы ғылым болып көрінеді. 

Бұл шығармашылық, конструктивті, инновациялық басқару теориялық 
- танымдық және шығармашылық-трансформациялық функцияларды 
орындайды. Бірінші функция ақпараттандыру арқылы, екіншісі әлеуметтік 
кеңістікті технологияландыру арқылы  жүзеге асырылады. Осы логикаға 
сүйене отырып, әлеуметтік кеңістікті технологияландыру әлеуметтік 
менеджменттің негізгі функциясы және оның әлеуметтік шындықты өзгерту 
мен танудың негізгі әдісі болып табылады. 

Әлеуметтік кеңістікті технологияландыру тетіктері өмір талаптарынан 
артта қалған әлеуметтік басқарудың әдістемесі мен теориясына негізделген. 
Бүгінгі таңда қазіргі заманғы басқару теориясы қажет, ол әлі жоқ. Бұған 
әлеуметтік процестерді басқарудың төмен деңгейі, осы саладағы ғылыми 
пікірталастар, әсіресе оларды технологияландыру және жобалау сатысында 
дәлел бола алады. 

Инновациялық басқарудың функцияларына ақпараттандырудың 
көмегімен жүзеге асырылатын және шығармашылық-трансформациялық, 
қазіргі кезде өзектілігін жоғалтқан әлеуметтік ортаны технологиялауды 
қамтитын теориялық-танымдық кіреді. 

Әлеуметтік бағдарламаларды, модельдерді және оларға сәйкес 
технологияларды дамыту гуманитарлық ғылымдардың құзыреті болып 
табылады, бірақ олардың әлеуметтік кеңістікті технологияландыру мен 
ақпараттандырудағы рөлі азаяды. 

Әлеуметтік жобаларды әзірлеуде гуманитарлық ғылымдар басым 
құқыққа ие, бірақ олардың әлеуметтік ортаны ақпараттандыру мен 
технологияландырудағы маңызы айтарлықтай төмендетілген, сондықтан олар 
талдау, технологияландыру, ақпараттандыру, сараптама функцияларын 
орындамайды. Әлеуметтік зерттеулер әлеуметтік даму жолдарын таңдауға 
теріс әсер ететін шамадан тыс саясаттандырумен және иделогизациямен 
сипатталады. 

Сонымен, ғасырдың сын-қатерлеріне лайықты жауап беру үшін сіз 
құралдарды іздестіруіңіз керек, әлеуметтік нәтижені болжауға ықпал ететін, 
практикалық өмірге толық әсер ететін, күрделі әлеуметтік жүйелердің 
дамуына әсер ететін әлеуметтік ортаны дамытуда жаңалықтар қолдануыңыз 
керек. 

Әлеуметтік менеджмент алға қойылған мақсаттарды іске асыру үшін 
әлеуметтік процестерге әсер ету процесі ретінде қабылданады. Басқарудың 
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әлемдік мәдениеттің құндылықтарын ассимиляциялауға, адамдардың сапалы 
өмір сүру жағдайларын жүзеге асыруға, биологиялық және әлеуметтік 
ортаның үйлесімділігіне негізделген. 

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес менеджмент әлеуметтенудің 
заңдылықтары мен заңдары, әлеуметтік субъектілерді (адам, топ, халық, 
қауымдастық, ұлт, мемлекет) әлемдік мәдениеттің құндылықтарына енгізу, 
әлеуметтік және жеке зияткерлікті дамыту, табиғат пен адамның тепе-теңдігі, 
табиғи және әлеуметтік кеңістіктің тепе-теңдігі жағдайында қолайлы өмір 
сүру жағдайларын жасау мақсатында әртүрлі қызмет түрлерінде осы 
құндылықтарды игеру туралы ғылым болып көрінеді. 

Бұл шығармашылық, конструктивті, инновациялық басқару теориялық 
- танымдық және шығармашылық-трансформациялық функцияларды 
орындайды. Бірінші функция ақпараттандыру арқылы, екіншісі әлеуметтік 
кеңістікті технологияландыру арқылы  жүзеге асырылады. Осы логикаға 
сүйене отырып, әлеуметтік кеңістікті технологияландыру әлеуметтік 
менеджменттің негізгі функциясы және оның әлеуметтік шындықты өзгерту 
мен танудың негізгі әдісі болып табылады. 

Әлеуметтік кеңістікті технологияландыру тетіктері өмір талаптарынан 
артта қалған әлеуметтік басқарудың әдістемесі мен теориясына негізделген. 
Бүгінгі таңда қазіргі заманғы басқару теориясы қажет, ол әлі жоқ. Бұған 
әлеуметтік процестерді басқарудың төмен деңгейі, осы саладағы ғылыми 
пікірталастар, әсіресе оларды технологияландыру және жобалау сатысында 
дәлел бола алады. 

Инновациялық басқарудың функцияларына ақпараттандырудың 
көмегімен жүзеге асырылатын және шығармашылық-трансформациялық, 
қазіргі кезде өзектілігін жоғалтқан әлеуметтік ортаны технологиялауды 
қамтитын теориялық-танымдық кіреді. 

Әлеуметтік бағдарламаларды, модельдерді және оларға сәйкес 
технологияларды дамыту гуманитарлық ғылымдардың құзыреті болып 
табылады, бірақ олардың әлеуметтік кеңістікті технологияландыру мен 
ақпараттандырудағы рөлі азаяды. 

Әлеуметтік жобаларды әзірлеуде гуманитарлық ғылымдар басым 
құқыққа ие, бірақ олардың әлеуметтік ортаны ақпараттандыру мен 
технологияландырудағы маңызы айтарлықтай төмендетілген, сондықтан олар 
талдау, технологияландыру, ақпараттандыру, сараптама функцияларын 
орындамайды. Әлеуметтік зерттеулер әлеуметтік даму жолдарын таңдауға 
теріс әсер ететін шамадан тыс саясаттандырумен және иделогизациямен 
сипатталады. 

Сонымен, ғасырдың сын-қатерлеріне лайықты жауап беру үшін сіз 
құралдарды іздестіруіңіз керек, әлеуметтік нәтижені болжауға ықпал ететін, 
практикалық өмірге толық әсер ететін, күрделі әлеуметтік жүйелердің 
дамуына әсер ететін әлеуметтік ортаны дамытуда жаңалықтар қолдануыңыз 
керек. 

Әлеуметтік менеджмент алға қойылған мақсаттарды іске асыру үшін 
әлеуметтік процестерге әсер ету процесі ретінде қабылданады. Басқарудың 

   

объективті қажеттілігі менеджерлердің ерекше түрін тудырады. Сондай-ақ, 
әлеуметтік басқару мәселелерін зерттейтін ғылыми қызметкерлерді, басқару 
үшін кадрларды даярлауды, қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды 
жүзеге асыратын оқытушыларды атап өтеміз. Әлеуметтік басқарудың 
маңыздылығы мемлекеттік масштабта, үлкен топтарда, адамдар тобында 
Еңбек бөлінісімен анықталады. 

Басқарудың негізгі термині - биологиялық және техникалық жүйелерде 
жүзеге асырылатын ықпал ету. Біз үшін әлеуметтік жүйелерде жүзеге 
асырылатын және басқару субъектісінің оны жаңа қалаған күйге ауыстыруды 
көздейтін басқару объектісіне әсері ретінде қарастырылатын әсерді 
қарастыру маңызды. 

Басқарудың негізгі компоненті - қызметтерге, өнімдерге, әлеуметтік 
байланыстардың сапасына әлеуметтік қажеттіліктерді талдауға негізделген, 
оларды толық қанағаттандырудың нақты мүмкіндіктерін ескере отырып, 
басқарылатын объектінің даму мақсаттарын негіздеу және анықтау процесі 
ретінде анықталған мақсат қою [6]. 

Қоғам мен жеке адамның мүдделері мен қажеттіліктеріне негізделген 
мақсат қоюдың сапасы әлеуметтік басқарудың мазмұнын анықтайды. 
Сонымен, мақсат қоюды адамдарға, олардың өмірлік белсенділігі мен мінез-
құлқына әсер ететін құрал ретінде қарастыруға болады. Әсер ету күші 
қалыптасқан мақсаттардың жеке адамның, жеке адамның, оның сенімдерінің, 
құндылықтарының, дүниетанымының мүдделеріне қалай қатысты 
екендігімен анықталады. 

Белсенділік ішкі және сыртқы, теріс және оң, субъективті және 
объективті, рухани және материалдық, бейсаналық және саналы болып 
бөлінетін ынталандыруларға негізделген. Сондықтан тиімді әлеуметтік 
басқару үшін өмір сүру жағдайларын сапалы жақсартуға кепілдік беретін 
ынталандырулардан тұратын жүйені құру қажет. 

Осылайша, ынталандыру мен мақсат қою арасында ажырамас байланыс 
бар, өйткені ынталандыру мақсат пен белсенділікті қамтамасыз етеді. Бірақ 
бұл жерде іс-әрекеттің тиімділігін қамтамасыз ететін және мақсатты саналы 
ететін мотивтің қажеттілігін атап өтуге болмайды. Әрине, мотив барлық адам 
ресурстарын қызмет процесіне қосуды қамтамасыз ететін белсенділікті 
ынталандырудың жақсы әдісі ретінде пайда болады. 

Мотивация теориясы негізгі ресурстарға: қуатты әлеуметтік ұйымға, 
адамның мүмкіндіктеріне, зияткерлік меншікке және ақпаратқа негізделген 
қазіргі әлемдегі басқаруда әсер етудің маңызды құралы ретінде 
қарастырылады. Бұл басқару теориясындағы жаңа нәрсе -
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басқарудың негізгі субъектісінің мазмұнына -  
– қоғамның ұжымдық қайта құру интеллектісіне, шығармашылық тұлғаға 
енгізу. 

Шын мәнінде, интеллектуалды басқару жүйелері, соның ішінде 
басқаруға ынталы шығармашылық тұлғалар, әлеуметтік жүйелерді 
ұйымдастырудың тәртібі мен жоғары деңгейін қалыптастырады, қоғамдық 
істерді басқаруда үлкен нәтижелерге қол жеткізуге тырысады. 

Сондықтан менеджмент - бұл ұйымның, жүйенің мақсаттарын жүзеге 
асыруға ғана емес, сонымен қатар кез-келген күрделі әлеуметтік жүйенің 
тұтастығын сақтау құралы ретінде қарастырылатын кәсіби қызметтің ерекше 
түрі. 

Менеджмент «әлеуметтік ұйым» ұғымынан бөлінбейді. Тарихи даму 
барысында басқару бейсаналық қызметтен басқару дағдыларын беретін 
тұрақты әлеуметтік құрылым негізінде қоғамдық институтқа айналды. 

Осылайша, әлеуметтік басқару - бұл әлеуметтік ұйымдардың өнімі [6]. 
Менеджменттің әсері менеджменттің функциялары мен мақсаттарын 

жүзеге асыратын, басқарушылық шешімдерді дайындау және іске асыру, 
жинақталған дағдылардың, дағдылардың, құралдардың, әдістердің, басқару 
саласындағы адамның іс-әрекеттерінің ортақтығы ретінде түсінілетін 
басқарушылық қызмет процесінде жүреді. 

Басқарушылық қызмет үшін қоғамның әлеуметтік ресурстарын қолдану 
деңгейін, әлеуметтік процестердің барысы мен жағдайын өзгерту үшін 
маңызды басқарушылық шешімдерді әзірлеуге, қабылдауға және іс жүзінде 
жүзеге асыруға бағытталған интеллектуалдық мазмұн ерекше, ал адамдардың 
мінез – құлқы мен санасы детерминистік болып табылады. Басқару қызметі 
қолма-қол әлеуетті атап өтеді, әлеуметтік шындықты барабар көрсетеді, 
ресурстарды іздейді, әлеуметтік жүйелерді жақсартудың оңтайлы тәсілдерін 
таңдайды. 

Көп жағдайда басқарушылық қызмет ақпараттық болып табылады, 
әлеуметтік және басқарушылық ақпаратты түсінуге, алуға, сақтауға, 
жүйелеуге, беруге байланысты. Ақпарат жалпы әлеуметтік процесті 
сипаттайды, оның динамикасы мен жағдайын қарастыратын қозғаушы 
күштер мен факторларды көрсетеді. Басқару қызметінде тиімді басқару 
қызметінің негізіндегі ақпаратты табу, өңдеу, іріктеу және талдау болжанады. 

Басқаруды жүзеге асыратын адамдар адамның сезіміне, санасына, 
өмірлік бағдарларына әсер ететін және белгілі бір қызмет пен мінез-құлық 
түрін жасайтын арнайы әлеуметтік-психологиялық микроклиматты 
жасайтын, бағалау, талдау, бақылау, шешім қабылдаудың ерікті және ақыл-
ой операцияларын жүргізеді. 

Басқарушылық қызметтің табиғи компоненттеріне жауапкершілік, 
шиеленіс, тәртіп, өзінің «менін» басқару функциясына бағыну жатады. Олар 
болмаған жағдайда жүзеге асырылатын және басқаратын әсерлер 
қабылданбайды және адамның мінез-құлқы мен санасына әсер етпейді. 

Басқарушылық қызмет мақсат қою, міндеттер қою, ақпаратты талдау 
және оларды шешу тәсілдерімен байланысты қатынастарға бөлінетін 
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басқарудың негізгі субъектісінің мазмұнына -  
– қоғамның ұжымдық қайта құру интеллектісіне, шығармашылық тұлғаға 
енгізу. 

Шын мәнінде, интеллектуалды басқару жүйелері, соның ішінде 
басқаруға ынталы шығармашылық тұлғалар, әлеуметтік жүйелерді 
ұйымдастырудың тәртібі мен жоғары деңгейін қалыптастырады, қоғамдық 
істерді басқаруда үлкен нәтижелерге қол жеткізуге тырысады. 

Сондықтан менеджмент - бұл ұйымның, жүйенің мақсаттарын жүзеге 
асыруға ғана емес, сонымен қатар кез-келген күрделі әлеуметтік жүйенің 
тұтастығын сақтау құралы ретінде қарастырылатын кәсіби қызметтің ерекше 
түрі. 

Менеджмент «әлеуметтік ұйым» ұғымынан бөлінбейді. Тарихи даму 
барысында басқару бейсаналық қызметтен басқару дағдыларын беретін 
тұрақты әлеуметтік құрылым негізінде қоғамдық институтқа айналды. 

Осылайша, әлеуметтік басқару - бұл әлеуметтік ұйымдардың өнімі [6]. 
Менеджменттің әсері менеджменттің функциялары мен мақсаттарын 

жүзеге асыратын, басқарушылық шешімдерді дайындау және іске асыру, 
жинақталған дағдылардың, дағдылардың, құралдардың, әдістердің, басқару 
саласындағы адамның іс-әрекеттерінің ортақтығы ретінде түсінілетін 
басқарушылық қызмет процесінде жүреді. 

Басқарушылық қызмет үшін қоғамның әлеуметтік ресурстарын қолдану 
деңгейін, әлеуметтік процестердің барысы мен жағдайын өзгерту үшін 
маңызды басқарушылық шешімдерді әзірлеуге, қабылдауға және іс жүзінде 
жүзеге асыруға бағытталған интеллектуалдық мазмұн ерекше, ал адамдардың 
мінез – құлқы мен санасы детерминистік болып табылады. Басқару қызметі 
қолма-қол әлеуетті атап өтеді, әлеуметтік шындықты барабар көрсетеді, 
ресурстарды іздейді, әлеуметтік жүйелерді жақсартудың оңтайлы тәсілдерін 
таңдайды. 

Көп жағдайда басқарушылық қызмет ақпараттық болып табылады, 
әлеуметтік және басқарушылық ақпаратты түсінуге, алуға, сақтауға, 
жүйелеуге, беруге байланысты. Ақпарат жалпы әлеуметтік процесті 
сипаттайды, оның динамикасы мен жағдайын қарастыратын қозғаушы 
күштер мен факторларды көрсетеді. Басқару қызметінде тиімді басқару 
қызметінің негізіндегі ақпаратты табу, өңдеу, іріктеу және талдау болжанады. 

Басқаруды жүзеге асыратын адамдар адамның сезіміне, санасына, 
өмірлік бағдарларына әсер ететін және белгілі бір қызмет пен мінез-құлық 
түрін жасайтын арнайы әлеуметтік-психологиялық микроклиматты 
жасайтын, бағалау, талдау, бақылау, шешім қабылдаудың ерікті және ақыл-
ой операцияларын жүргізеді. 

Басқарушылық қызметтің табиғи компоненттеріне жауапкершілік, 
шиеленіс, тәртіп, өзінің «менін» басқару функциясына бағыну жатады. Олар 
болмаған жағдайда жүзеге асырылатын және басқаратын әсерлер 
қабылданбайды және адамның мінез-құлқы мен санасына әсер етпейді. 

Басқарушылық қызмет мақсат қою, міндеттер қою, ақпаратты талдау 
және оларды шешу тәсілдерімен байланысты қатынастарға бөлінетін 

   

қатынастардың пайда болуын қамтиды. Басқарушылық қатынастар басқару 
субъектілерінің қызметінде жүзеге асырылатын субъект пен объект 
сипаттамаларының ортақтығы ретінде ұсынылған күрделілікпен 
сипатталады. 

Ұйымдастырушылық қатынастар Тәуелсіздік пен централизм, 
үйлестіру және бағыну, бәсекелестік, жауапкершілік және т. б. қатынастарын 
қамтитын өзіндік ішкі құрылыммен сипатталады. Олар көлденең және тік, 
бейресми және ресми қатынастарға бөлінеді. Ұйымдастыру қатынастарында 
басқару органының жақсы жұмыс істеуі үшін пәндер, жұмыс түрлері және 
мазмұны бойынша бөлу жүргізіледі. 

Лауазымдар мен бөлімшелерді ескере отырып, органның ресми 
құрылымы ұйымдастырушылық қызметтің сыртқы логикасын ғана 
анықтайды, басқарушылық қызметтің сәттілігін қамтамасыз ететін бейресми 
қызметпен байланыстыру қажет. Жүйе ішіндегі қатынастар көбінесе 
ескерілмейді және менеджерлер негізінен жақын шеңберге және олардың 
ерікті шешіміне сенеді, сондықтан басқарушылық қызмет өзінің әлеуеті мен 
тиімділігін төмендетеді. Бейресми жоспардың қарым-қатынасы әсіресе ірі 
ұйымдарда өзекті, өйткені оларда моральдық және психологиялық 
реттеушілердің маңызы зор. Басқару жүйесі өзіндік сипаттамалары, 
құрылымы мен иерархиясы бар екі ішкі жүйенің болуымен сипатталады, 
тікелей және кері байланыстар көрсетілген -  басқаратын және 
басқарылатын. Басқару жүйесі басқару объектісі мен субъектісін, олардың 
қатынастарын қамтиды, қызмет бағытын анықтайтын және 
ұйымдастырушылық және мақсатты болып жіктелетін функциялар міндетті 
түрде қосылады. 

Функциялардың бірінші түрі - әлеуметтік ұйымның әртүрлі 
деңгейлерін қамтитын жүйенің нақты мақсатына бағыттау және басқару 
қызметінің де, бүкіл басқару жүйесінің де маңызды және анықтайтын 
құрамдас бөлігі. 

Мақсат қою - белгілі бір әлеуметтік жүйені қалыптастыру процесінде 
күтілетін өзгерістерді болжауды көздейтін басқару жүйесінің тиімділігінің 
негізгі детерминті. 

Басқарудың негізгі міндеттері дұрыс шешімдерді жүзеге асыратын 
және қабылдайтын басқару жүйесімен шешіледі. 

Әлеуметтік басқару заңдарға сәйкес жұмыс істейді - қажетті әртүрлілік, 
әлеуметтік басқару, ауқымды мақсаттың таралуы, басқарудың интеграциясы, 
уақытты үнемдеу, басқарудағы мамандандыру, әлеуметтік мақсаттардың 
басымдылығы. 

Басқару теориясындағы қазіргі тенденциялар: корпоративтік және 
әлеуметтік доктрина. 

Әлеуметтік басқару қағидаттары дегеніміз - басқару органдарының 
қызметін реттейтін, құрылымға, жүйеге, механизмге және процеске 
қойылатын ережелер, мінез-құлық нормалары және негізгі ережелер: 

 әлеуметтік жүйенің тұтастығын сақтау үшін басқарудың барлық 
әдістерінің жалпы әсері; 
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 шешімдер қабылдаудағы дара басшылық және оларды талқылау 
кезіндегі алқалылық; 

 аумақтық  және салалық басқарудың жиынтығы,  
 стратегиялық мақсаттарды іске асырудағы басымдық 

 әлеуметтік басқару нәтижелерін болжау; 
 әлеуметтік басқару нәтижелері үшін жауапкершілік; 
 басқарудың тиімділігі мен табыстылығы; 
 тиімді кадр саясаты; 
 жүйелілік; 
 иерархия; 
 әртүрліліктің маңыздылығы; 
 кері байланыстың болуы; 
 наразылықты болжау жөніндегі ситуациялық басқарма; 
 бағдарламалық-нысаналы қамтамасыз ету, өкілеттіктерді беру; 
 басқарудағы адамгершілік және гуманизм; 
 шешім қабылдаудағы жариялылық. 
Қағидаттардың, заңдылықтар мен заңдардың өзара байланысы схемада 

көрсетілген: әлеуметтік даму заңдары, дамудың белгілі бір кезеңінің 
әлеуметтік заңдары, әлеуметтік басқарудың заңдылықтары мен заңдары. 

Осылайша, әлеуметтік басқару қағидаттары әлеуметтік басқару 
мақсаттарына сәйкес басқару, қоғамды дамыту заңдары негізінде жүзеге 
асырылады және қасиеттерін, байланыстары мен қатынастарын көрсетеді, 
әлеуметтік басқару процестерінің аумақтық және уақытша мәселелерін 
ескереді, қажет болған жағдайда құқықтық салада реттеледі, нормативтік 
құжаттарда бекітіледі [1]. 
 
 

2.1.2. Әлеуметтік менеджмент әдістері 
 

Басқару әдісі - алға қойылған мақсаттарды жүзеге асыру үшін басқару 
объектісіне әсер ету әдістері мен тәсілдерінің ортақтығы. 

Грек тілінен алынған «әдіс» (методос – кез-келген мақсатқа жетудің 
тәсілі). Басқару әдістерін сипаттай отырып, олардың бағытын, ұйымдастыру 
нысаны мен мәнін көрсету маңызды. Басқару әдістерінің бағыты олардың 
белгілі бір басқару объектісіне бағытталғанын көрсетеді. 

Мазмұны - әсер ету әдістері мен тәсілдерінің ерекшелігі. 
Ұйымдастырушылық формасы - нақты жағдайға әсер етудің ерекшелігі: 
жанама немесе тікелей [6]. 

Басқару әдістері былай бөлінеді: 
 әлеуметтік және әлеуметтік-психологиялық – адамның 

әлеуметтік белсенділігін арттыру үшін; 
 басқару субъектілері ретінде басшылардың  жеке-

психологиялық, қалыптастырушы құндылықтары ; 
 ұйымдастыру-әкімшілік, тікелей директиваларды ұсынады; 
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 экономикалық ынталандыру арқылы экономикалық; 
 модельдеу, болжау, сараптамалық бағалау, диагностика; 
 өзін-өзі басқару. 
Планетарлық-ғарыштық басқару масштабына бағытталған жаһандық 

реттеу әдістері. 
Әдістер сонымен қатар күрделі және негізгі болып бөлінеді. Негізгі 

әдістердің мәні - олар әлеуметтік жүйеде қабылданған заңдарды ескереді. 
Күрделі әдістер негізгі әдістердің үйлесімінде қалыптасады. Барлық әдістер 
объективті заңдылықтарды түсінуге негізделген, бірақ олар тек қолданыстағы 
шындықтың талаптарын ғана емес, сонымен бірге оны таным процесін 
оңтайландыруға ықпал ететін ғылымдар негізінде түрлендіруге қызмет ететін 
рефлексияны да көрсетеді. 

Тұтас ойлауды қалыптастыру әдісі бүгінгі күннің құндылықтарын 
ескере отырып, қоғамды модельдеуге ықпал ететін өнімді ойлауды дамыту 
үшін қолданылады. Сонымен қатар, көшбасшы үнемі оқып, теориялық, 
аспаптық, технологиялық білімді қабылдауға міндетті. 

Жеке психологиялық басқару әдістері басқарушылық әсер ету 
әдістеріне негізделген, психология мен әлеуметтік даму заңдарына 
негізделген. Әсер ету объектісі адамда, ұжымда өтетін әлеуметтік 
психологиялық процестер болып табылады. 

Басқарудың әлеуметтік әдістері әлеуметтік мақсаттарды жүзеге асыру 
тәсілдерімен делдал болады – адамның мінез-құлқын ынталандыратын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік, экономикалық құралдармен ғана емес, 
сонымен бірге өмірді сапалы жақсарту, әлеуметтік мақсаттарды анықтау, 
қоғамның әлеуметтік жетілуін жақсарту арқылы. Әлеуметтік әдістер жан-
жақты, басқару мазмұнын анықтайды және басқа әсер ету әдістерін 
бағыттайды. 

Қазіргі уақытта басқарудың әлеуметтік әдістері жүйе құраушы ретінде 
анықталған, өйткені жүйелік талдаудың мақсаты нәтижеге жетудің ең жақсы 
әдісін анықтау болып табылады. Бүгінгі таңда адамдар экономиканың 
тиімділігін, мәдениеттің руханилығын, саясаттың әділдігін анықтайтын ең 
жақсы ресурс екендігі анықталды [6]. 

Басқарудың экономикалық әдістері экономика заңдарының талаптарын 
орындау негізінде басқарудың экономикалық мақсаттарына қол жеткізуге 
мүмкіндік беретін құралдар мен әдістерге негізделген [6]. 

Ұйымдастырушылық және әкімшілік әдістер билік қатынастарын, 
жауапкершілік пен тәртіпті білдіреді. Ұйымдастырушылық-әкімшілік ықпал 
жүзеге асырылады: 

 нормативтік реттеу; 
 тікелей әкімшілік нұсқау; 
 бақылау және қадағалау; 
 әкімшілік әсерге ұшырайтын процестерді жақсарту бойынша 

ұсынымдар әзірлеу. 
Басқарудың ұйымдастырушылық-әкімшілік әдістерін жүзеге асырудың 
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негізгі нысаны оның субъектілерінің олардың алдына қойылған міндеттерді 
орындау жөніндегі іс-қимылдарын үйлестіру үшін жедел араласу және өкім 
ету болып табылады [6]. 

Өзін-өзі басқару әдістері адамды, ұжымды басқару қызметі 
объектісінен оның субъектісіне ауыстыру процесінде қажет. 

Басқарудың әртүрлі әдістерін қолдану мүмкіндіктері өзін-өзі басқару 
негізінде көптеген мәселелерді шешетін және басқару субъектілері болатын 
әлеуметтік жүйелердің өзін-өзі дамытуымен байланысты. 

Жаһандық реттеу әдістері бүкіл адамзаттың маңызды мақсаты болып 
табылатын биосфераны сақтау үшін жұмыс істейді. Осы мақсатта ғылым 
адамдардың табиғат заңдарына міндетті бағынуын нақты түсінуге және оның 
бір бөлігі болуға негізделген ноосфералық басқару әдісін ұсынады. Сонымен 
қатар, бұған мемлекеттік-құқықтық және саяси әдістер де кіреді. Саяси 
әдістер заңнамалық деңгейде жұмыс істейді, егер нормативтік құжаттар 
қазіргі заманның қажеттіліктеріне сәйкес келмесе, халықтың өмір сүру 
сапасын едәуір нашарлатса немесе қазіргі жағдайға қайшы келсе, әлеуметтік 
топтардың немесе адамдардың мүдделерін шоғырландырады. Мемлекеттік-
құқықтық әдістер объективті шындықтың жаһандық өзгерістерінің 
жағдайларын заңнамалық түрде басқаруы керек [6]. 

Осылайша, жүйеде басқару субъектісі объективті шындықты өзгерту 
және түсіндіру құралы ретінде қолданатын барлық басқару әдістері адамның 
психикалық операциялары динамикасының заңдылықтарын көрсетуге 
негізделген. 
 

2.1.3. Менеджмент теориясының эволюциясы 
 

Жинақталған басқару тәжірибесін жүйелеудің алғашқы әрекеттері XIX 
ғасырдың бірінші жартысында Англияда басталды. Ч. Беббидж 1832 жылы 
экономика және өндіріс саласындағы зерттеушілердің еңбектерін 
жинақтайтын оқулық жазды. 

Ф. Тейлор басқарушылық қатынастар мен еңбекті ұйымдастырудың 
революциялық жүйесін ұсынған әлеуметтік басқару ғылымының негізін 
қалаушы болды. Өз еңбектерінде ол алғаш рет басқару туралы теориялық 
ережелерді ғылыми тұрғыдан көрсетті [7]. 

Г. Форд «ұйымдастыру мектебін» құрып, адамдар «үйлесетін» 
технология мен техникаға басымдық беретін жүйені құрды. Оның авторлық 
жұмыстары кеңінен таралды, тіпті кеңестік жұмысшылар мен инженерлер 
Фордтың кәсіпорындарына тағылымдамадан өтті. Барлық жерде еңбекті 
ұйымдастыру, техниканы енгізу және басқару бойынша тәжірибе 
жинақталды. Г. Форд жүйесі келесідей жұмыс істейді: стандартты өнімнің 
конверерлік шығарылымы; жылжымалы және үздіксіз өндіріс процесі; 
стандарт ретінде дәлдік және өнім сапасы; жоғары өндіріс жылдамдығы; 
ағынды өндіріс негізіндегі жаңа технологиялар; жүйенің экономикалық әсері; 
технология мен технологияның негізгі рөлі; адамның әлсіздігіне тәуелді емес 
[7]. 
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негізгі нысаны оның субъектілерінің олардың алдына қойылған міндеттерді 
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жұмыстары кеңінен таралды, тіпті кеңестік жұмысшылар мен инженерлер 
Фордтың кәсіпорындарына тағылымдамадан өтті. Барлық жерде еңбекті 
ұйымдастыру, техниканы енгізу және басқару бойынша тәжірибе 
жинақталды. Г. Форд жүйесі келесідей жұмыс істейді: стандартты өнімнің 
конверерлік шығарылымы; жылжымалы және үздіксіз өндіріс процесі; 
стандарт ретінде дәлдік және өнім сапасы; жоғары өндіріс жылдамдығы; 
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Ұйымдастырушылық менеджментті қалыптастыруға елеулі үлес қосқан 
г.Эмерсонның маңызды рөлін атап өтеміз, ол өнімді еңбек принциптерінің 
күші мен рөлін белгілейді: тексерілген мақсаттар; құзыретті кеңес беру; 
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диспетчерлеу; жағдайларды оңтайландыру; нормалар мен кестелер; 
стандартты нұсқаулар; іс-әрекеттерді реттеу; өнімділікті ынталандыру. 

«Әкімшілік теориясының» негізін қалаушы «ұйымдастыру мектебінің» 
ережелерін енгізуді жалғастырған А.Файоля болды. Зерттеушінің айтуынша, 
ұйымда мынадай іс-қимыл түрлері жүргізіледі: 
1) Техникалық - өндіру, бөлу және өңдеу. 
2) Есептік – бухгалтерия, калькуляция, есеп және статистика. 
3) Қаржылық - қаражат тарту және оларды басқару. 
4) Коммерциялық - сатып алу, сату, айырбастау. 
5) Сақтандыру-мүлікті және тұлғаларды сақтандыру және қорғау. 
6) Әкімшілік – болжау, басқару, ұйымдастыру, бақылау және 
үйлестіру [7]. 

А. Файоль бірінші болып кәсіпорын қызметкерлеріне арналған 
қондырғыны қарастыруды ұсынды: 
1) Ассимиляция жеңілдігі, жақсы қабылдау, ойлау қабілеті, икемді ақыл; 
2) күш, денсаулық, ептілік; 
3) жалпы даму; 
4) жауапкершілік, мақсаттылық, бастамашылық, әдептілік, міндет 
пен қадір-қасиет сезімі; 
5) жұмысқа қатысты мамандандырылған Білім; 
6) тәжірибе арқылы анықталған білім. 

Әкімшінің қызметі  ерекше, динамикалық және икемділігімен 
ерекшеленеді дейді А. Файоль Басқарудың өндірістік қағидаттарына А. 
Файоль әділеттілік; еңбек бөлінісі; тәртіптілік; билік; жеке мүдделерді ортақ 
мүддеге бағындыру қабілеті; дара басшылық; ынталандыру; иерархиялық; 
тапсырыс беру; жұмысшылардың тұрақты құрамы; орталықтандыру; 
бастамашылық; ұжымдастыру дегендерді жатқызады [7]. 

А. Файол ұсынған және қазіргі уақытта қолданылатын құралдар 
жиынтығы келесідей: еңбек процесі және оны ұйымдастыру; талдау; 
нұсқаулар; қызметкерлерді іріктеу; жалақы; қызметкерлерді оқыту; өнімділік 
және басқару принциптері; жұмсалған қаражатты есептеу және есепке алу; 
басшының функциялары; практикалық тәжірибе. 

Э. Мэйо адам туралы бейсаналық білімге емес, ғылыми психологияның 
тұжырымдарында әлеуметтік басқарудың негізін қарастыруға сүйене 
отырып, «адами қатынастар» тұжырымдамасын алға тартты. Бағыттың 
өкілдері басқарудағы «адам факторының» рөлі туралы ережелерді дамытып, 
бүгінде кеңінен қолданылатын жеке құралдарды ұсынды: адамгершілік 
қатынастар; «көшбасшы – бағынышты»; жұмыс шарттары; еңбек 
мотивациясы; көшбасшылық стилі; психологиялық климат. 

Бұл теорияның негізгі ұстанымы ретінде қосымша психологияны, 
іскерлік этикетті және менеджментті зерттеуге негізделген көшбасшыны 
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кәсіби даярлау идеясы қарастырылады. 
Н. Винердің кибернетикалық мектебі әлеуметтік басқарудың дамуына 

үлкен әсер етті. Басқармасы негізделеді, бірінші кезекте, ақпарат, ол 
ұшырайды іріктеу, оны өңдейді, береді, өзгертеді, сақтайды. 

Сондай-ақ, эмпирикалық мектепті атап өтеміз, ол маңызды ашылулар 
жасамады, практиканы басымдық деп санайды: 
1) проблемалық мәселелерді шешетін құралдарды,әдістер мен 
формаларды іздеу;       
2) жағдай, мақсат, міндет, проблема; 
3) қажетті білім, білік және дағдыларды алу; 
4) басқарудың практикалық тәжірибесін жинақтау; 
5) консультанттар, сарапшылар рөлінде жұмыс істемейтін адамдарды 
тарту. 

Әлеуметтік басқару ғылымына елеулі үлес қосқан «әлеуметтік жүйелер 
мектебі» бір-бірімен өзара байланысты әртүрлі тараптарды талдаудан, 
модельдеуден және шешуден тұратын жүйелі тәсілмен сипатталады: 
психологиялық, ұйымдастырушылық, ақпараттық, әлеуметтік-
психологиялық, саяси, тарихи, экономикалық, демографиялық, техникалық, 
экологиялық, технологиялық, этникалық, коммуникациялық және басқалар 
[7]. 

Жүйелік тәсіл мынадай ұғымдарды қамтиды: жүйе, кіші жүйе, элемент; 
жүйелік талдау; мақсаттарды, міндеттерді құрылымдау; мақсатты іске асыру, 
міндеттерді шешу құралдарын таңдау, бағалау және таңдау; ішкі және 
сыртқы орта; «мақсат – құралдар – нәтижелер» байланысын бағалау; 
оқиғалар мен болжаулар және т.б. 

Осылайша, әлеуметтік менеджмент теориялық және практикалық 
тұрғыдан көптеген тұжырымдамаларды, көп бағытты әдістер мен мазмұнды, 
зерттеу әдістерін, тәсілдерді, стандартты шешімдерді, аналогтарды, оқыту 
құралдары мен технологияларын жасады. 
 
 

2.2. ӘЛЕУМЕТТІК МЕНЕДЖМЕНТТЕГІ БАСҚАРУ 
2.2.1 Әлеуметтік менеджменттегі мақсат пен мақсат қою түсінігі 

 
Мақсат – іс-әрекеттің нәтижесін тамаша күту, ал қызмет - мақсатты 

жүзеге асыру процесі. Мақсат - ақыл-ой бейнесі және адамның жаны, ақыл-
ойы мен денесінің жалпы жұмысының нәтижесі. Мақсат 
– қол жеткізудің әлі ашық емес тәсілдері бар болашақты болжау 
болжамды нәтижені сипаттайды, онсыз қол жеткізілгенді бағалау 
критерийлері анықталмайды [6]. 

Мақсаттар: 
• мазмұны; 
• маңыздылығы бойынша; 
• әлеуметтік маңыздылығы бойынша; 
• құрылымдық бағыныштылығы бойынша жіктеледі. 
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2.2. ӘЛЕУМЕТТІК МЕНЕДЖМЕНТТЕГІ БАСҚАРУ 
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Жалпы мақсат адамдардың шығармашылық әлеуетін іске асыру, 
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айналуы жүйенің берілген мақсатқа қарай қозғалысындағы ауытқуларды 
уақытында жоюға мүмкіндік береді. 
 
 

2.2.2. Әлеуметтік менеджменттегі стратегиялық мақсаттар 
 

Сыртқы және ішкі орта факторларының тұрақсыздығы мен 
белгісіздігінің күшеюімен стратегиялық басқару ең нәтижелі ретінде 
қолданылады [6]. 

Менеджменттегі стратегияны әзірлеу нақты іс-шаралар жобасын жасау 
кезінде ашылатын мүмкіндіктерді алдын-ала білуді білдірмейді. Көптеген 
стратегиялардың уақтылы қайта құрылуын қамтамасыз ету кері байланыстың 
болуын болжайды. 

Қазіргі уақытта келесі кезеңдерден тұратын өсу стратегиясы өзекті: 
• Жоспарлау кезеңі, кәсіпорынның өсу стратегиясын 

қалыптастыруға дайын күйінде болуын болжайды, яғни. ішкі мүмкіндіктер 
мен сыртқы жағдайлардың шамалы сәйкес келуі бар; 

• бастапқы кезең. 
Кәсіпорынның оңтайлы нәтижеге қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін 

бастапқы кезеңнің мақсаты қалыпты өсу болып саналады. Алайда, бастапқы 
Стратегияның мақсаты ретінде осы кезеңнің жылдамдығы мен басқа 
стратегияға ауысуы ерекшеленеді. 

Ену стратегиясы кәсіпорынның сату көлемінің өсу қарқынын және 
қосымша шығындарды арттыруға бағытталуын қамтиды нарыққа ену. Сатып 
алу немесе қосып алу қажет болған жағдайда бұл стратегия қолданылады. 

Жедел өсу стратегиясы сыртқы және ішкі ресурстарды толық 
пайдалануға бағытталған. Уақыт бойынша өсу циклінің бұл кезеңі ұзақ 
уақытқа созылуы керек, өйткені мұнда мүмкіндіктер толық қолданылады, 
нарықтың үлестік пайызы жоспарланған деңгейге сәйкес келеді, пайданың 
өсуі сатылымның өсуінен асып түсе бастайды. Бірақ жедел өсу кезеңінде 
кәсіпорынның жұмысында жағымсыз белгілер пайда болады және 
жинақталады, сондықтан бұл стратегияның мақсаты ерте анықтау және 
уақтылы жеңу қажеттілігі болып табылады. 

Өтпелі кезеңнің стратегиясы ұзақ тоқырауға ұшырамай, жаңа циклге 
тез көшу үшін кәсіпорынның жұмысын қайта құруды және қайта 
топтастыруды қамтамасыз етеді. 

Бос экономиканы тұрақтандыру стратегиясы кәсіпорынның даму 
циклдеріне және іскерлік белсенділік циклдеріне сәйкес жұмыс істейді. 
Кәсіпорынның өсу сатысынан құлау сатысына ауысуының басталуын ұстап 
алуға және стратегияны шабуылдан қорғанысқа қайта бағыттауға ықпал 
ететін талдау процедураларын әзірлеу қажеттілігі туындайды. Бұл стратегия 
кірістер мен сатылымдарды жылдам теңестіруге және оны одан әрі арттыруға 
бағытталған. 

Кәсіпорынның экономикалық қызметі бұзылған, банкроттыққа 
жақындаған кезде өмір сүру стратегиясы қолданылады. Бұл жағдайда 
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стратегия жағдайды тұрақтандыру мақсатында қолданылады. 
Стратегияны қолдану келесідей: 

• стратегиялық жоспарлау процесі - ұйымның негізгі 
стратегиясынан бастап функционалды стратегиялар мен жеке жобаларға 
дейінгі стратегиялардың жиынтығын жасау; 

• стратегиялық басқару процесі-белгілі бір стратегияны уақытында 
жүзеге асыру, жаңа жағдайлар жағдайында стратегияны қайта құру. 

Стратегиялық жоспарлау ұтымды ойлау және зерттеу, болжау, есептеу 
және баламаларды таңдау қабілетімен делдал болады, ол өзекті және 
басқарудың әртүрлі деңгейлерінде қолданылады 

Стратегиялық менеджмент адамдардың биліктен алыстауын жеңуге, 
оның ұйымдастырушылық құрылымдарын реформалауға бағытталған және 
оларды өз проблемаларын шешуге бағыттайды. 

Жалпы алғанда, стратегиялық ресурс маңызды әлеуметтік ресурс 
болып табылады және жергілікті қоғамның, әр кәсіпорынның жалпы 
мәдениетінің бөлігі ретінде қарастырылады [9]. 

 
2.2.3. Әлеуметтік бақылау ұғымы. Әлеуметтік бақылау 

функциялары 
 

Басқарудың тиімділігін бағалау және әлеуметтік бақылауды жүзеге 
асыру – бұл үздіксіз циклды бастау үшін талап етілетін басқарушылық 
қызметтің соңғы кезеңдері, онсыз сәтті басқару мүмкін емеб. 

Әлеуметтік бақылау - бұл оның мүшелерінің, басқарудың жекелеген 
субъектілерінің, әлеуметтік топтардың мінез-құлқы белгіленген қоғамдық 
құндылықтар мен нормаларға сәйкес жүзеге асырылатындығына кепілдік 
беру үшін қажетті әдістер мен құралдардың ортақтығы. Қоғамдағы тәртіп 
қоғамның әр мүшесінің барлық міндеттерді орындауын қамтиды. 
Әлеуметтік бақылау келесі тәсілдермен жүзеге асырылады: 

1. Жеке адам, сондай-ақ әлеуметтік топтар әлеуметтік 
құндылықтарды қабылдайды, әлеуметтену мен тәрбиенің тиімді 
процестерінде ережелер мен нормаларды сақтайды. 

2. Қоғамның нормаларын сақтамайтын жекелеген адамдарды 
немесе топтарды заңдар мен ережелерді сақтауға мәжбүрлейтін 
санкцияларды пайдалану. 

3. Жауапкершіліктің саяси, құқықтық, моральдық, қаржылық және 
басқа түрлері. Қазіргі уақытта ұжымдық, топтық, мәдени дәстүрлер, 
құндылықтар, топтық нормалар сияқты жауапкершіліктің келесі формалары 
маңызды болып табылады. 

Әлеуметтік бақылау адамдардың қажеттіліктерін барлық қоғамдық 
институттар мен мемлекет толық қолдаған және іске асырған жағдайда тиімді 
болады және азаматтық қоғамның даму деңгейінің сипатына байланысты 
болады. 

Осылайша, әлеуметтік бақылауды есеп беруге де, есепке алуға да 
азайтуға болмайды, бірақ бүкіл басқару жүйесін төменнен жоғарыға дейін 
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созатын күрделі басқару қатынастарының бөлігі болып табылады. 
Демек, әлеуметтік бақылау есепке немесе есепке алынбайды, бірақ 

басқару жүйесіне тігінен енетін басқару қатынастарының бөлігі ретінде 
ұсынылған. 

Бақылау тұрақты қоғам құруда маңызды рөл атқарады. Шын мәнінде, 
бақылау адам мен қоғам, қоғам мен мемлекет, әлеуметтік институттар мен 
мемлекет арасындағы қатынастарды реттеудің негізгі тетіктерінің бірі болып 
табылады. 

Бақылау ауытқуларды анықтайды және оған не ықпал еткенін 
анықтайды. Әлеуметтік бақылау - бұл басқару субъектісі ретінде басқару 
қызметінде жүзеге асырылатын әлеуметтік реттеудің негізгі 
функцияларының бірі. Орындауды бақылау арқылы қолданылатын басқа 
функциялар да ерекшеленеді: кері байланыс функциясы, диагностикалық 
функция, бағдарлау, түзету, ынталандыру, педагогикалық. 

Ұйымдар басқармасының практикалық қызметінде бақылаудың 
мынадай түрлері пайдаланылады: 

1) алдын-ала - соңғы шешім қабылданғанға дейін. Қабылданатын 
шешімді неғұрлым толық негіздеуге арналған; 

2) ағымдағы - қабылданған шешімдердің орындалуын түзетуге 
көмектеседі; 

3) кейінгі - қабылданған шешімдердің тиімділігін тексеру үшін 
қажет. 

Осылайша, бақылау объективті қажеттілік болып табылады, өйткені 
тіпті оңтайлы жоспарлар орындаушыларға жеткізілмесе және олардың 
орындалуын тұрақты және объективті бақылау орнатылмаса да 
орындалмайды [6]. 
 
 

2.2.4. Әлеуметтік менеджменттің тиімділігін бағалау 
 

Басқарушылық қызметтің табыстылығының сапалық сипаттамаларын 
бағалау үшін мақсаттарды салыстыру маңызды, олардың ішіндегі негізгілері 
әлеуметтік болып табылады, олар даму бағытын басқа мақсаттарға 
бағыттайды және оларды іске асыруға жұмсалатын шығындар, нәтижелілік 
әлеуметтік мақсаттарды іске асырудағы күш-жігердің тиімділігі ретінде 
әлеуметтік нормативтерді орындауға жақындық дәрежесі ретінде 
қарастырылады [6]. 

Нәтижеліліктің маңызды факторлары ретінде, әсіресе оны жетілдіру 
кезінде, қоғам дамуының болашақ, базалық мақсаттарымен нәтижелерді 
теңдестіру; адамға бағдарлау қарастырылады. Басқарудың сәттілігін бағалау, 
егер: 

1) әр түрлі параметрлер бір бірлікте өлшенбесе; 
2) параметрлер әртүрлі бағытта болса; 
3) жұмыс нәтижелерінің бір бөлігін, мысалы, өмірді, 

шығармашылық идеяларды, мәдени құндылықтарды және т. б. бағалау жоқ 
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созатын күрделі басқару қатынастарының бөлігі болып табылады. 
Демек, әлеуметтік бақылау есепке немесе есепке алынбайды, бірақ 
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ұсынылған. 

Бақылау тұрақты қоғам құруда маңызды рөл атқарады. Шын мәнінде, 
бақылау адам мен қоғам, қоғам мен мемлекет, әлеуметтік институттар мен 
мемлекет арасындағы қатынастарды реттеудің негізгі тетіктерінің бірі болып 
табылады. 

Бақылау ауытқуларды анықтайды және оған не ықпал еткенін 
анықтайды. Әлеуметтік бақылау - бұл басқару субъектісі ретінде басқару 
қызметінде жүзеге асырылатын әлеуметтік реттеудің негізгі 
функцияларының бірі. Орындауды бақылау арқылы қолданылатын басқа 
функциялар да ерекшеленеді: кері байланыс функциясы, диагностикалық 
функция, бағдарлау, түзету, ынталандыру, педагогикалық. 

Ұйымдар басқармасының практикалық қызметінде бақылаудың 
мынадай түрлері пайдаланылады: 

1) алдын-ала - соңғы шешім қабылданғанға дейін. Қабылданатын 
шешімді неғұрлым толық негіздеуге арналған; 

2) ағымдағы - қабылданған шешімдердің орындалуын түзетуге 
көмектеседі; 

3) кейінгі - қабылданған шешімдердің тиімділігін тексеру үшін 
қажет. 

Осылайша, бақылау объективті қажеттілік болып табылады, өйткені 
тіпті оңтайлы жоспарлар орындаушыларға жеткізілмесе және олардың 
орындалуын тұрақты және объективті бақылау орнатылмаса да 
орындалмайды [6]. 
 
 

2.2.4. Әлеуметтік менеджменттің тиімділігін бағалау 
 

Басқарушылық қызметтің табыстылығының сапалық сипаттамаларын 
бағалау үшін мақсаттарды салыстыру маңызды, олардың ішіндегі негізгілері 
әлеуметтік болып табылады, олар даму бағытын басқа мақсаттарға 
бағыттайды және оларды іске асыруға жұмсалатын шығындар, нәтижелілік 
әлеуметтік мақсаттарды іске асырудағы күш-жігердің тиімділігі ретінде 
әлеуметтік нормативтерді орындауға жақындық дәрежесі ретінде 
қарастырылады [6]. 

Нәтижеліліктің маңызды факторлары ретінде, әсіресе оны жетілдіру 
кезінде, қоғам дамуының болашақ, базалық мақсаттарымен нәтижелерді 
теңдестіру; адамға бағдарлау қарастырылады. Басқарудың сәттілігін бағалау, 
егер: 

1) әр түрлі параметрлер бір бірлікте өлшенбесе; 
2) параметрлер әртүрлі бағытта болса; 
3) жұмыс нәтижелерінің бір бөлігін, мысалы, өмірді, 

шығармашылық идеяларды, мәдени құндылықтарды және т. б. бағалау жоқ 

   

болса күрделене түседі. 
Басқару субъектілері қызметінің практикалық маңыздылығы, сайып 

келгенде, әлеуметтік жүйенің даму нәтижелерімен, адамдардың өмір сүру 
сапасымен, олардың қажеттіліктерінің үйлесімділігімен анықталады. 

Барлық жүйелер үшін табысты бағалаудың қолайлы схемасы өз елінің 
практикалық тәжірибесін және жаһандық тәжірибені ескере отырып, басқару 
объектісінің оңтайлы теориялық моделін құру және оны нақты өмірге енгізу 
болып табылады. Осылайша проблемалық жағдайды бағалау жүзеге 
асырылады [6]. 

Басқарудың табыстылығын бағалауда өлшемдер мен көрсеткіштерге 
үлкен рөл беріледі. Критерий - белгілі бір белгі, жіктеу немесе бағалау жүзеге 
асырылатын қорытынды құралы, бір нәрсенің маңыздылығы немесе 
маңыздылығы анықталады. Критерийлер сәттіліктің объективті бағытын 
анықтайды. Көрсеткіштердің көмегімен олар қол жеткізілген тиімділік 
деңгейіне баға береді, жетістік деңгейін көрсетеді, ал критерийлер 
нормативті сипатқа ие. 

Барлық әлеуметтік маңызды талаптар мен параметрлерге сәйкес келетін 
процестің, объектінің сандық және сапалық жағдайы екі түрде 
қарастырылатын стандарт ретінде анықталады: 

1) БҰҰ, ЮНЕСКО, ХЕҰ және т. б. сияқты ұйымдар әзірлейтін 
халықаралық ұйымдар.; 

2) ұлттық. 
Критерийлер, стандарттар, көрсеткіштер өмір салаларында 

ерекшеленеді: экономикалық, саяси, әлеуметтік, рухани және мәдени. 
 
 

2.3. ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ МАМАНДАРЫНЫҢ КӘСІБИ 
ҚЫЗМЕТІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ӘРТҮРЛІ 
ТҮРЛЕРІН ПАЙДАЛАНУ 

2.3.1. Әлеуметтік информатика ұғымы 
 

Әр түрлі сигналдарды өңдеу процесінде алынған ақпарат - бұл оқиға 
туралы түсініктің түсініксіздігін төмендету өлшемі ретінде анықталған және 
1950 жылдары К. Шеннон мен Н.Винер ұсынған ақпарат. 

Қазіргі уақытта жаңартылған ақпараттық технологиялар қоғамның 
ақпараттық қажеттіліктерін қамтамасыз етеді, ақпарат береді, сондықтан 
ақпараттың бұл түрі әлеуметтік болып табылады. 

Қоғамның зияткерлік меншігі оның мазмұнына адамдардың өміріндегі 
зияткерлік ресурс ретінде анықталған ақпаратты қамтиды. 

Әлеуметтік жүйелерді басқару ақпаратты пайдалануды және одан әрі 
жұмыс істеуді - жинау, өңдеу, сақтау, қолдануды қамтиды. 

Шынайы ақпарат басқарудың барлық кезеңдерінде маңызды: 
мақсаттарды әзірлеу, басқарушылық шешімдер қабылдау, проблемалық 
жағдайды бағалау, әлеуметтік жүйені ұйымдастыру және реттеу. Субъект 
ақпаратқа негізделе отырып, қабылданған шешімдердің орындалу нәтижелері 
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туралы ақпаратты беруі қажет, субъект бұрын қабылданған шешімдерді 
сәйкес келтіреді және бұрын жіберілген тиімсіз операциялар мен 
кемшіліктерді ескеретін жаңа шешімдер қабылдайды. Сондықтан ақпаратты 
жинау және өңдеу, оны сәтті қолдану басқарудың маңызды құрамдас бөлігі 
болып табылады. Әлеуметтік жүйені басқаруда қолданылатын ақпарат 
әлеуметтік болып табылады. Әр түрлі деңгейдегі және типтегі әлеуметтік 
қатынастар мен процестерді көрсете отырып, ол ақпараттың ең жоғары, әр 
түрлі және ең күрделі түрі ретінде анықталады. 

Әлеуметтік ақпаратты қолдану тек түсіністікпен әрекет ететін адамға 
ғана тән саналы мақсаттылықпен байланысты [6]. 

Әлеуметтік ақпаратты қоғам жасайды. Ақпарат: 
• қоғам өмірінің салалары; 
• материалдық тасымалдаушыларға; 
• түсу көздері; 
• қолдану кезеңдеріне; 
• тасымалдаушы нысандары; 
• басқарудың басты функцияларының; 
• ұсыну сипаты бойынша жіктеледі. 
Адамның қолында бар ақпарат эмпирикалық, күнделікті болуы мүмкін, 

адамға күнделікті өмірде бағдарлануға мүмкіндік береді және жүйеленген, 
ғылыми болуы мүмкін. Басқару функцияларын жүзеге асыру үшін ғылыми 
ақпарат қажет, оның сипаты, ең алдымен, басқару объектісінің ерекшелігіне, 
оған қойылған міндеттерге, сондай-ақ басқарушы субъектінің құзыретіне 
байланысты. 

Барлық ақпаратты белгілі бір жүйенің ішіндегі, оның құрамдас 
бөліктері (ішкі ақпарат) арасындағы және сыртқы орта мен функционалды 
байланыстардан тұратын берілген жүйе (сыртқы ақпарат) арасында 
айналатын ақпарат ағындарына бөлуге болады. 

Субъект пен басқару объектісі арасында ақпарат айналымының 
маңыздылығын атап өтеміз, соның ішінде: 

- кері байланыс арналары бойынша айналатын ағындар – 
объектіден субъектіге (кері ақпарат); ағындар: 

- тікелей байланыс арналары арқылы өтетін ағындар – тақырыптан 
объектіге (тікелей ақпарат). 

Тікелей ақпаратты сауатты ұйымдастыру субъектіден объектіге түрлі 
ұйғарымдардың сапалы және уақтылы түсуіне, ал кері ақпарат – объектінің 
жай-күйі және оның алдына қойылған мақсаттың іске асырылуы (немесе іске 
асырылмауы) туралы ақпараттың субъектіге түсуіне ықпал етеді .
 Ақпараттық ағындардың оңтайлы ағымы, егер бастапқы объективті 
ақпараттың минимумымен ақпаратты басқару үшін пайдалы максимумға қол 
жеткізілсе, нәтижесінде жүйенің тиімді жұмыс істеуі қамтамасыз етіледі [9]. 
Келесі жағдайларда ақпарат ағындарының ағымы қалыпты болады:
 бастапқы ақпарат минималды, бірақ одан бүкіл жүйенің сәтті 
жұмысын қамтамасыз ететін басқарудың максималды пайдалылығы 
алынады. 
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туралы ақпаратты беруі қажет, субъект бұрын қабылданған шешімдерді 
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ғылыми болуы мүмкін. Басқару функцияларын жүзеге асыру үшін ғылыми 
ақпарат қажет, оның сипаты, ең алдымен, басқару объектісінің ерекшелігіне, 
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объектіден субъектіге (кері ақпарат); ағындар: 

- тікелей байланыс арналары арқылы өтетін ағындар – тақырыптан 
объектіге (тікелей ақпарат). 

Тікелей ақпаратты сауатты ұйымдастыру субъектіден объектіге түрлі 
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жай-күйі және оның алдына қойылған мақсаттың іске асырылуы (немесе іске 
асырылмауы) туралы ақпараттың субъектіге түсуіне ықпал етеді .
 Ақпараттық ағындардың оңтайлы ағымы, егер бастапқы объективті 
ақпараттың минимумымен ақпаратты басқару үшін пайдалы максимумға қол 
жеткізілсе, нәтижесінде жүйенің тиімді жұмыс істеуі қамтамасыз етіледі [9]. 
Келесі жағдайларда ақпарат ағындарының ағымы қалыпты болады:
 бастапқы ақпарат минималды, бірақ одан бүкіл жүйенің сәтті 
жұмысын қамтамасыз ететін басқарудың максималды пайдалылығы 
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Содан кейін ақпараттың құндылығы бар, және құндылық 
мазмұны бар. Сондықтан оған белгілі бір талаптар қойылады: 

• сенімділік; 
• толықтық; 
• жеделдік; 
• ашықтық; 
• жол берілмеушілік пайдаланылмайтын мәліметтер,

 шешімдер қабылдауды қиындатады; 
• ақпаратты жинау кезіндегі шығындардың үнемділігі, басқарудың 

неғұрлым жоғары деңгейіне беру кезінде ең үлкен агрегаттау (қысу), 
барынша мүмкін болатын сақталуы. 

Ақпаратты сәтті қолдану мүмкіндіктерін арттыратын критерийлерді 
әзірлеу басқарудағы сәттіліктің маңызды факторы болып табылады. Басқару 
субъектісін ақпаратты түсінуге, бағалауға, оның әлеуметтік қажеттілігін 
бағалау қабілетін дамытуға, ақпарат ағынынан ең маңыздысын таңдауға 
мұқият дайындауға үлкен мән беріледі, өйткені мұндай ақпарат басқаруда 
жоғары бағаланады. Қазіргі заманғы техникалық құралдарды пайдаланбай, 
әлеуметтік ақпаратты жинау және өңдеу мүмкін емеб. 

Шынайы әлеуметтік ақпарат алудың маңызды құралдарының бірі-
гуманитарлық және технологиялық мәдениеттің қалыптасуы. Оны 
қалыптастыру тетігі ретінде ойлау стилінің өзгеруі қарастырылады; оның 
Тараптары конструктивтілік, тұжырымдамалық, Технологиялық болып 
табылады. Біздің қоғамда екі мәдениеттің болуы – технократиялық және 
гуманитарлық, олар әлі де әлсіз өзара әрекеттеседі, басқарудағы көптеген 
ақпараттық проблемаларды тудырады [6]. 

 
2.3.2. Әлеуметтік-техникалық революцияның мәні 

 
Қазіргі жаһандану процестері көптеген әлемдік державаларды сын-

қатерлерді қабылдауға және оларға жауап беруге итермелейді. Бүгінгі таңда 
зерттеушілер атап өткендей, ақпараттық қоғам ғасыры немесе үшінші 
әлеуметтік-техникалық революция келе жатыр. Мұндай қоғам 
коммуникацияларды енгізумен, мәдениетті, әлеуметтік қатынастарды 
дамытумен, оның барлық көріністерінде интеллектуалды белсенділікпен 
сипатталады. 

Қоғамды ақпараттандыру басқару және ұйымдастыру саласында жұмыс 
істейтін адамдардың қызметіне әсер етеді. Олардың алдында алуан түрлі 
ұсыну формасы мен мазмұны бойынша қоғам өмірінің әртүрлі аспектілері 
туралы ақпаратты алу, өңдеу, сақтау, беру, жобалауда теңдесі жоқ жақсы 
мүмкіндіктер ашылады. 

Ақпарат маңызды рөл атқаратын адам қызметінің саласын немесе 
саласын табу қиын, өйткені ол адамның ғана емес, бүкіл өсімдіктер мен 
жануарлар әлемінің өзін-өзі ұйымдастыруын қамтамасыз етеді. Сондықтан 
ғылыми білімнің жаңа саласы – ақпараттану -  
– әлемнің микро - және макромирлерінің барлық процестері мен 
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құбылыстарын іргелі зерттеу, астрофизикалық, физика-химиялық, 
биологиялық, ядролық, ғарыштық және басқа зерттеулердің теориялық және 
практикалық материалдарын бірыңғай ақпараттық тұрғыдан жалпылау 
ғылымы. Компьютерлік техниканы сәтті қолдану тек келесі жағдайларда 
мүмкін болады: 

• компьютерлік құралдармен өңдеу және талдау үшін бастапқы 
ақпараттың жарамдылығын дәл анықтау; 

• үнемділік - әдеттегі есептеу құралдарын қолданумен 
салыстырғанда үлкен әсерге қол жеткізу; 

• құжаттаманың есептеу техникасының қағидаттарына сәйкестігі; 
• сәйкестік жүйесі басқару компьютерлерді сәтті қолдану 

мүмкіндіктері; 
• тиісті мамандардың болуы [6]. 
Компьютерлік техника автоматты түрде, адам алдын-ала жасаған 

бағдарламаларға сәйкес әрекет ететіндіктен, ол ақпаратты талдау және өңдеу 
бойынша барлық нақты жұмыстарды адамның тікелей қатысуынсыз 
орындайды. Нәтижесінде, бұл машиналардың жылдамдығы оның 
физиологиялық мүмкіндіктерімен шектелмейді. Ол компьютерлерді 
құрайтын физикалық элементтердің жылдамдығымен анықталады. Қазіргі 
заманғы жүйелерде бар физикалық құрылғылар ақпараттың шексіз көлемін 
сақтауға және есте сақтауға мүмкіндік береді. 

Осылайша, компьютерлік технологиялар үлкен көлемдегі ақпаратты 
жедел өңдеудің түбегейлі жаңа мүмкіндіктерін ашады, бұл қоғамның даму 
заңдылықтары мен тенденцияларын толығымен және терең ашуға және сол 
арқылы басқарушылық міндеттерді сәтті шешуге мүмкіндік береді. 

Автоматтандырылған кеңселер мен ақпараттық технологиялардың 
әсерінен ұйымдағы, мазмұндағы, басқару техникасындағы өзгерістер келесі 
бағыттар бойынша жүреді. 

Біріншіден, көшбасшыны ақпараттық қамтамасыз етудің техникасы 
мен ұйымдастырылуы түбегейлі өзгереді. Дербес компьютерлерді, шағын 
және микрокомпьютерлерді деректер банктерінің желісіне байланысты 
ақпараттық жүйелердің құрамдас бөлігі ретінде жаппай енгізу ерекше 
маңызды. Бұл ретте ақпаратты жинау, өңдеу, тарату жөніндегі жұмыс арнайы 
даярлықты талап етпейтін «адам-машина» интерфейстерімен жүзеге 
асырылады. 

Ақпаратты өңдеу және сақтау техникасы да айтарлықтай өзгереді, 
қайталануға, толық емес ақпаратқа, басқарудың басқа деңгейлеріне 
есептелген ақпаратқа жол берілмейді. 

Екіншіден, менеджердің функцияларын белгілі бір автоматтандыру 
жүзеге асырылады. Шаруашылық қызметті, өндірісті, ұйымдастыру-
технологиялық процестерді қамтитын тиімді жұмыс істейтін 
автоматтандырылған жүйелердің саны артты. Жоспар құру кезіндегі 
жұмыстың көп бөлігі компьютерге жіберіледі. Сонымен қатар, басқарудың 
төменгі деңгейінде микрокомпьютерлерді қолдану арқылы жасалған 
жоспарлардың сапасы едәуір артады, сонымен қатар басқарудың жеке ішкі 
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құбылыстарын іргелі зерттеу, астрофизикалық, физика-химиялық, 
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заманғы жүйелерде бар физикалық құрылғылар ақпараттың шексіз көлемін 
сақтауға және есте сақтауға мүмкіндік береді. 

Осылайша, компьютерлік технологиялар үлкен көлемдегі ақпаратты 
жедел өңдеудің түбегейлі жаңа мүмкіндіктерін ашады, бұл қоғамның даму 
заңдылықтары мен тенденцияларын толығымен және терең ашуға және сол 
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әсерінен ұйымдағы, мазмұндағы, басқару техникасындағы өзгерістер келесі 
бағыттар бойынша жүреді. 

Біріншіден, көшбасшыны ақпараттық қамтамасыз етудің техникасы 
мен ұйымдастырылуы түбегейлі өзгереді. Дербес компьютерлерді, шағын 
және микрокомпьютерлерді деректер банктерінің желісіне байланысты 
ақпараттық жүйелердің құрамдас бөлігі ретінде жаппай енгізу ерекше 
маңызды. Бұл ретте ақпаратты жинау, өңдеу, тарату жөніндегі жұмыс арнайы 
даярлықты талап етпейтін «адам-машина» интерфейстерімен жүзеге 
асырылады. 

Ақпаратты өңдеу және сақтау техникасы да айтарлықтай өзгереді, 
қайталануға, толық емес ақпаратқа, басқарудың басқа деңгейлеріне 
есептелген ақпаратқа жол берілмейді. 

Екіншіден, менеджердің функцияларын белгілі бір автоматтандыру 
жүзеге асырылады. Шаруашылық қызметті, өндірісті, ұйымдастыру-
технологиялық процестерді қамтитын тиімді жұмыс істейтін 
автоматтандырылған жүйелердің саны артты. Жоспар құру кезіндегі 
жұмыстың көп бөлігі компьютерге жіберіледі. Сонымен қатар, басқарудың 
төменгі деңгейінде микрокомпьютерлерді қолдану арқылы жасалған 
жоспарлардың сапасы едәуір артады, сонымен қатар басқарудың жеке ішкі 

   

жүйелеріне арналған жоспарлар нақты сәйкес келеді. Бақылау жүйелері 
жетілдірілді, соның ішінде ауытқулардың ықтимал себептерін табуды 
қамтамасыз ететін және жоспарланған деңгейден ауытқуларды анықтауға 
мүмкіндік беретін жүйелер. 

Үшіншіден, микропроцессорлар желісі арқылы хабар алмасуды 
есептемегенде байланыс құралдары айтарлықтай өзгерді. Телекоммуникация 
жүйесі ерекше маңызға ие, бұл конференциялар, алыс пункттер арасындағы 
сырттай жиналыстар өткізуге, орындаушылардың ақпаратты тез алуына 
мүмкіндік береді. Тиісінше, менеджерлердің бағыныштылармен және жоғары 
органдармен қарым-қатынасының әдістері мен әдістері өзгеруде. 
 
 2.3.3. Ақпараттық технологиялар және әлеуметтік басқарудағы 
ақпараттық қауіпсіздік 
 

Бұл аймақтық, ұлттық және әлемдік ақпараттық ресурстарды тиімді 
пайдалануға және жандандыруға мүмкіндік беретін ақпараттық 
технологиялар, олар бүгінде өркениет дамуының энергия, пайдалы қазбалар, 
адами және материалдық ресурстар сияқты стратегиялық маңызды 
факторына айналуда. 

Қоғамның ақпараттық саласының қарқынды дамуы халықты жұмыспен 
қамту құрылымын айтарлықтай өзгертеді, жаңа жұмыс орындары мен 
кәсіптердің пайда болуына әкеледі, сондықтан білім беру жүйесінің тиісті 
бағдарлануын талап етеді. Бұл жағдайда олар технологиялық шешімдердің ең 
жауапты «зияткерлік» функцияларын орындайды. Бұған тән әдістер - бұл 
өнеркәсіптік өнімдерді автоматтандырылған жобалау жүйелері, икемді 
роботты және автоматтандырылған өндірістер, күрделі техникалық 
жүйелерді сынауға арналған модельдеу кешендері, технологиялық 
процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері, әртүрлі 
сараптамалық жүйелер және т. б. 

Бүгінгі таңда ақпараттық технологиялар бұқаралық ақпаратты 
дайындау және тарату жүйелерінде, адамдар арасында ақпараттық өзара 
әрекеттесуді қамтамасыз етуде өте маңызды рөл атқарады. 

Бүгінде индустриялық қоғам үшін дәстүрлі ақпараттық коммуникация 
құралдарына (телефон, теледидар және радио сияқты) қосымша әлеуметтік 
белсенділіктің түрлі салаларында электрондық коммуникация жүйелері 
кеңінен пайдаланылуда: ақпаратты факсимильді беру, электрондық пошта 
және т. б. 

Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың таралуы мен даму 
деңгейі бүгінде белгілі бір елдің әлемдік қоғамдастықтың ақпараттық 
кеңістігіне, атап айтқанда халықаралық компьютерлік интернет желісі 
арқылы кіру мүмкіндіктерін анықтайтынын атап өткен жөн. Ал бұл ел 
экономикасының ғана емес, білім берудің, мәдениеттің, ғылымның да тиімді 
дамуының маңызды шарты болып табылады [6]. 

Бүгінгі таңда ақпараттық технологиялар қоғамды зияткерлендіру, 
мәдениет пен білім беру жүйесін дамыту процесінде басты орын алады. 
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Барлық дамыған және көптеген дамушы елдерде телекоммуникациялық 
жабдықтар, теледидар және компьютерлік техника, оқу бағдарламалары мен 
оптикалық дискілердегі ақпарат тек жоғары оқу орындарының ғана емес, 
сонымен қатар бастауыш және орта білім беру жүйесінің қарапайым 
мектептерінің де таныс атрибуттарына айналады. 

Мәдениет туындыларының жоғары сапалы цифрлық электрондық 
көшірмелерін жасау және пайдалану мүмкіндіктері, сондай-ақ соңғы 
жылдары интегралдық мультимедиа – технологияларды дамыту өнердегі 
қарқынды дамып келе жатқан жаңа бағыт-экран өнерінің аспаптық негізіне 
айналды. 

Ақпараттық технологиялар мен информатика елдің ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін шешудің қажетті және өте тиімді 
құралы болып табылады, өйткені бұл мәселелердің көпшілігі ақпараттық 
сипатқа ие, мысалы, әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері, оларды 
арнайы жүйелер мен ақпараттық және компьютерлік технологияларды 
пайдаланбай шешу мүмкін емеб. 

Оларға экологиялық проблема және оның маңызды бөлігі - адам 
экологиясы жатады. Мәселен, қазіргі жағдайда адамның химиялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оның өзі жасаған жасанды әлем ұлттық 
қауіпсіздіктің ең өзекті және өткір мәселелерінің біріне айналуда. Және бұл 
мәселені шешу мүмкіндіктері қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 
қолданумен тығыз байланысты. 

Қылмысқа, оның ішінде оның ең қауіпті көрінісі – ұйымдасқан 
қылмысқа қарсы күрес-бұл ұлттық қауіпсіздіктің тағы бір маңызды міндеті, 
ол сонымен бірге информатика саласындағы соңғы жетістіктерді қолдануды 
талап етеді. 

Оның дәстүрлі нысандарындағы қылмысқа қарсы тұру, сондай-ақ 
қоғам мен жеке тұлғаға қарсы қылмыстың жаңа түрлеріне қарсы тұру 
(компьютерлік және экологиялық сияқты) мәселелері қауіпсіздік 
органдарының қызмет саласына ақпараттық технологиялар мен 
информатиканың жаңа құралдарын жасау және кеңінен енгізу негізінде ғана 
тиімді шешілуі мүмкін. Қазіргі қоғамның тағы бір жаңа және, мүмкін, әлі де 
жеткілікті түрде түсінілмеген проблемасы-қоғам мен адамның ақпараттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттілігі. Іс жүзінде бұл жаңа кешенді міндет, 
ол қоғам пайдаланатын ақпараттың қолжетімділігі мен анықтығын, 
жеткіліктілігін қамтамасыз ету, көрінеу жалған ақпарат тарату, ақпараттық 
диктат мүмкіндігін болдырмау және т. б. сияқты құрауыштарды қамтиды. 

Ақпараттандыру қазіргі қоғам өмірінің әлеуметтік, экономикалық, 
мәдени және ғылыми-техникалық салаларына соншалықты қатты әсер етеді, 
сондықтан ғалымдар оны әлеуметтік-технологиялық революция деп санайды, 
оның ықтимал салдары әлі де жеткілікті түсінілмеген және зерттелген жоқ. 

Ақпараттық саланың бір қалыптасуы тек өндіріс саласында ғана емес, 
сонымен бірге барлық басқару қызметінде де түбегейлі өзгерістерге әкелетіні 
сөзсіз. 

Қазіргі және болашақта әркім ақпараттық қоғамдағы өмірдің жаңа 



45   

Барлық дамыған және көптеген дамушы елдерде телекоммуникациялық 
жабдықтар, теледидар және компьютерлік техника, оқу бағдарламалары мен 
оптикалық дискілердегі ақпарат тек жоғары оқу орындарының ғана емес, 
сонымен қатар бастауыш және орта білім беру жүйесінің қарапайым 
мектептерінің де таныс атрибуттарына айналады. 

Мәдениет туындыларының жоғары сапалы цифрлық электрондық 
көшірмелерін жасау және пайдалану мүмкіндіктері, сондай-ақ соңғы 
жылдары интегралдық мультимедиа – технологияларды дамыту өнердегі 
қарқынды дамып келе жатқан жаңа бағыт-экран өнерінің аспаптық негізіне 
айналды. 

Ақпараттық технологиялар мен информатика елдің ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін шешудің қажетті және өте тиімді 
құралы болып табылады, өйткені бұл мәселелердің көпшілігі ақпараттық 
сипатқа ие, мысалы, әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері, оларды 
арнайы жүйелер мен ақпараттық және компьютерлік технологияларды 
пайдаланбай шешу мүмкін емеб. 

Оларға экологиялық проблема және оның маңызды бөлігі - адам 
экологиясы жатады. Мәселен, қазіргі жағдайда адамның химиялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оның өзі жасаған жасанды әлем ұлттық 
қауіпсіздіктің ең өзекті және өткір мәселелерінің біріне айналуда. Және бұл 
мәселені шешу мүмкіндіктері қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 
қолданумен тығыз байланысты. 

Қылмысқа, оның ішінде оның ең қауіпті көрінісі – ұйымдасқан 
қылмысқа қарсы күрес-бұл ұлттық қауіпсіздіктің тағы бір маңызды міндеті, 
ол сонымен бірге информатика саласындағы соңғы жетістіктерді қолдануды 
талап етеді. 

Оның дәстүрлі нысандарындағы қылмысқа қарсы тұру, сондай-ақ 
қоғам мен жеке тұлғаға қарсы қылмыстың жаңа түрлеріне қарсы тұру 
(компьютерлік және экологиялық сияқты) мәселелері қауіпсіздік 
органдарының қызмет саласына ақпараттық технологиялар мен 
информатиканың жаңа құралдарын жасау және кеңінен енгізу негізінде ғана 
тиімді шешілуі мүмкін. Қазіргі қоғамның тағы бір жаңа және, мүмкін, әлі де 
жеткілікті түрде түсінілмеген проблемасы-қоғам мен адамның ақпараттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттілігі. Іс жүзінде бұл жаңа кешенді міндет, 
ол қоғам пайдаланатын ақпараттың қолжетімділігі мен анықтығын, 
жеткіліктілігін қамтамасыз ету, көрінеу жалған ақпарат тарату, ақпараттық 
диктат мүмкіндігін болдырмау және т. б. сияқты құрауыштарды қамтиды. 

Ақпараттандыру қазіргі қоғам өмірінің әлеуметтік, экономикалық, 
мәдени және ғылыми-техникалық салаларына соншалықты қатты әсер етеді, 
сондықтан ғалымдар оны әлеуметтік-технологиялық революция деп санайды, 
оның ықтимал салдары әлі де жеткілікті түсінілмеген және зерттелген жоқ. 

Ақпараттық саланың бір қалыптасуы тек өндіріс саласында ғана емес, 
сонымен бірге барлық басқару қызметінде де түбегейлі өзгерістерге әкелетіні 
сөзсіз. 

Қазіргі және болашақта әркім ақпараттық қоғамдағы өмірдің жаңа 

   

жағдайларына бейімделу мәселесін шешуі керек, онда зат пен энергия емес, 
ғылыми білім мен ақпарат шешуші рөл атқарады. Қазірдің өзінде оларды 
мамандар қоғамның жалпы стратегиялық әлеуетін ғана емес, сонымен бірге 
оны одан әрі дамыту перспективаларын анықтайтын басым факторлар 
ретінде қарастырады. 

Жалпы, ақпараттық технологиялар, кез-келген инновация сияқты, жаңа 
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2.3.4. Әлеуметтік басқаруды ақпараттық қамтамасыз ету 

 
Әлеуметтік саланы басқарудағы ғылыми-техникалық прогресс, ең 

алдымен, басқару қызметіне жаңа ақпараттық технологияларды (ЖАТ) 
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Айта кету керек, ақпаратты қорғау және ақпараттық жүйелерді 
құқықтық қамтамасыз ету мәселесі өте жаңа, ол ақпараттандыру процестері 
қоғамның барлық салаларын қамтыған кезде ғана өзекті бола бастады. 

Күрделі басқару құрылымдарының дағдарысы біздің елімізде де, 
шетелде де пайда болған ақпараттық процестер прогресінің маңызды 
факторы болып табылады. Басқару құрылымдарының дәстүрлі түрде 
қабылданған барлық түрлері қазіргі нарықтық жағдайларға бейімделуге, 
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модернизацияға ұшырайды. Қазіргі уақытта басқару ұйымында командалық-
бақылау ұйымынан  
«ақпараттық-негізделген» ұйымға, білімі бар мамандарды ұйымдастыруға, 
яғни ақпаратқа көшу байқалды. 

Осылайша, бүкіл әлемдегі басқарудың болашағы жаңа компьютерлік 
және ақпараттық технологиялар негізінде ақпараттандырумен тығыз 
байланысты. Қазақстан Республикасында басқару қызметінің барлық 
салаларына ақпараттық технологияларды қарқынды енгізу қазіргі уақытта 
көп жағдайда жұмыс нәтижелеріне қол жеткізуге және шетелде осы 
проблемалық аймақта шаруашылық жүргізудің нарықтық 
ынталандыруларының пайда болуына жол ашуға міндетті. 

Басқару қызметін қолдау тұрғысынан ақпараттық жүйелер көп 
жағдайда тек бақылау функцияларын, ақпараттық-анықтамалық, есептеу 
және безендіру функцияларын орындайды. Интеллектуалды және 
басқарушылық функциялар адамның артында қалады. Екінші жағынан, 
әлеуметтік басқаруға қойылатын талаптардың жоғарылауы, қоғам өмірінің 
өтпелі кезеңіндегі әлеуметтік басқару объектісінің күрделілігі ақпараттық 
жүйелерден неғұрлым күрделі міндеттерді – менеджментті болжамды-
зияткерлік қолдауды қамтамасыз ету міндеттерін шешуді талап етеді. 

Басқару буындарында шешім қабылдау процестерінің бірқатар өзіндік 
ерекшеліктері бар: біріншіден, шешімдердің көпшілігі бұрын кездеспейтін 
жағдайларда қабылданады, өйткені әлеуметтік, саяси немесе экономикалық 
саладағы жағдайлардың сәйкес келуі екіталай; екіншіден, шешім нұсқаларын 
таңдау, әдетте, жоғары белгісіздік жағдайында жүреді, яғни.оның даму 
тенденциялары мен ағымдағы жағдай туралы жеткіліксіз білім және 
шешімнің барлық салдары туралы түсініксіз идеялар; үшіншіден, ең маңызды 
шешімдер уақыттың қатаң шектеулері жағдайында қабылданады. 

Маңызды мәселе - шешімдердің мазмұнына шешім қабылдаушылардың 
мүдделері мен жеке қасиеттері айтарлықтай әсер етеді. Сонымен қатар, 
басқару иерархиясындағы әртүрлі байланыстардың мүдделері көбінесе 
керісінше. Басқару құрылымдары үшін ақпараттық жүйелерді құру және 
енгізу кезінде әлеуметтік басқару міндеттерінің сипатына сәйкес келесі 
шарттарды ескеру қажет: шешімдерді дайындау және қабылдау 
технологиясының міндетті ақпараттық ашықтығы; өлшемдердің 
субъективтілігі және қабылданған шешімдерді бағалау мақсаттарының үлкен 
белгісіздігі; басқару міндеттерін қою процестерін ақпараттық 
технологиялармен қолдау қажеттілігі; шешім қабылдау процесінде 
интуитивті сипаттағы айқын элементтердің болуы. Ақпараттық жүйе 
шеңберінде басқаруды зияткерлік қамтамасыз ету мәселесі осы жүйеге 
арнайы ақпараттық, техникалық және бағдарламалық құралдарды қосу, 
сондай-ақ оларды тиімді және білікті пайдалану үшін талдау қызметін құру 
жолымен шешіледі [10]. 

Шешім қабылдау міндеттерінің ішіндегі ең күрделісі-қолда бар 
ақпараттың жетіспеушілігімен, аналитикалық зерттеулердің жеделдігіне 
қойылатын жоғары талаптармен, сараптамалық ақпаратты өңдеудің 
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модернизацияға ұшырайды. Қазіргі уақытта басқару ұйымында командалық-
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«ақпараттық-негізделген» ұйымға, білімі бар мамандарды ұйымдастыруға, 
яғни ақпаратқа көшу байқалды. 

Осылайша, бүкіл әлемдегі басқарудың болашағы жаңа компьютерлік 
және ақпараттық технологиялар негізінде ақпараттандырумен тығыз 
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салаларына ақпараттық технологияларды қарқынды енгізу қазіргі уақытта 
көп жағдайда жұмыс нәтижелеріне қол жеткізуге және шетелде осы 
проблемалық аймақта шаруашылық жүргізудің нарықтық 
ынталандыруларының пайда болуына жол ашуға міндетті. 

Басқару қызметін қолдау тұрғысынан ақпараттық жүйелер көп 
жағдайда тек бақылау функцияларын, ақпараттық-анықтамалық, есептеу 
және безендіру функцияларын орындайды. Интеллектуалды және 
басқарушылық функциялар адамның артында қалады. Екінші жағынан, 
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жүйелерден неғұрлым күрделі міндеттерді – менеджментті болжамды-
зияткерлік қолдауды қамтамасыз ету міндеттерін шешуді талап етеді. 

Басқару буындарында шешім қабылдау процестерінің бірқатар өзіндік 
ерекшеліктері бар: біріншіден, шешімдердің көпшілігі бұрын кездеспейтін 
жағдайларда қабылданады, өйткені әлеуметтік, саяси немесе экономикалық 
саладағы жағдайлардың сәйкес келуі екіталай; екіншіден, шешім нұсқаларын 
таңдау, әдетте, жоғары белгісіздік жағдайында жүреді, яғни.оның даму 
тенденциялары мен ағымдағы жағдай туралы жеткіліксіз білім және 
шешімнің барлық салдары туралы түсініксіз идеялар; үшіншіден, ең маңызды 
шешімдер уақыттың қатаң шектеулері жағдайында қабылданады. 

Маңызды мәселе - шешімдердің мазмұнына шешім қабылдаушылардың 
мүдделері мен жеке қасиеттері айтарлықтай әсер етеді. Сонымен қатар, 
басқару иерархиясындағы әртүрлі байланыстардың мүдделері көбінесе 
керісінше. Басқару құрылымдары үшін ақпараттық жүйелерді құру және 
енгізу кезінде әлеуметтік басқару міндеттерінің сипатына сәйкес келесі 
шарттарды ескеру қажет: шешімдерді дайындау және қабылдау 
технологиясының міндетті ақпараттық ашықтығы; өлшемдердің 
субъективтілігі және қабылданған шешімдерді бағалау мақсаттарының үлкен 
белгісіздігі; басқару міндеттерін қою процестерін ақпараттық 
технологиялармен қолдау қажеттілігі; шешім қабылдау процесінде 
интуитивті сипаттағы айқын элементтердің болуы. Ақпараттық жүйе 
шеңберінде басқаруды зияткерлік қамтамасыз ету мәселесі осы жүйеге 
арнайы ақпараттық, техникалық және бағдарламалық құралдарды қосу, 
сондай-ақ оларды тиімді және білікті пайдалану үшін талдау қызметін құру 
жолымен шешіледі [10]. 

Шешім қабылдау міндеттерінің ішіндегі ең күрделісі-қолда бар 
ақпараттың жетіспеушілігімен, аналитикалық зерттеулердің жеделдігіне 
қойылатын жоғары талаптармен, сараптамалық ақпаратты өңдеудің 

   

мамандандырылған әдістерін қосу қажеттілігімен сипатталатын міндеттер. 
Бұл жағдайда ұқсас жағдайларды зерттеу нәтижелерін қосу, зерттелетін 
жағдайларға олардың даму тарихын ескере отырып, эвристикалық әдістер 
мен теориялық тәсілдердің кең спектрін анықтау және қолдану арқылы жан-
жақты талдау жүргізу болжанады. Бұл салада теориялық және іс жүзінде 
әзірленген ақпараттық-технологиялық компоненттер бар. Мәселені 
құрылымдауға, жағдайдың балама сипаттамаларын бағалауға және қажетті 
талдауды қамтамасыз етуге көмектесетін құралдар мен әдістер әзірленді, бұл 
ретте субъективті-интуитивті бағалауды ескерілді. Мұндай жүйелер 
көшбасшының қолда бар идеяларын дамытуға, оны ең жақсы шешімді 
таңдауға бағыттауға мүмкіндік береді. 
 

Қысқаша қорытынды 
 

Осы бөлімді зерделеу нәтижесінде студенттер шешімдердің әлеуметтік 
салдарын болжайды және модельдейді, оңтайлы басқару шешімдеріне қол 
жеткізуді үйренеді. 
 

2.4. Практикалық тапсырмалар  
1. Кестені толтырыңыз, әр тарихи бағыттың салыстырмалы 

сипаттамасын беріңіз 
Басқару мектебінің атауы Менеджментті 

дамытудағы осы 
бағыттың қолданылу 
кезеңі 

Мектептің негізін 
қалаушылар 

Негізгі ережелер 

Ғылыми басқару мектебі    

Әкімшілік басқару мектебі.    

Адами қатынастар мектебі.    
Мінез-құлық ғылымдары 
мектебі 

   

 
2. Менеджердің әр деңгейдегі рөлін сипаттаңыз 

Басқару деңгейінің 
атауы 

Әр деңгейдегі менеджердің рөлі 
(ол қандай функцияларды орындайтынын көрсетіңіз) 

 
3. Басқару деңгейлері мен менеджер арасындағы сәйкестікті 

орнатыңыз. 
 
Басқару деңгейлері 
1 төменгі 
2 орташа 
3 жоғары 

Басшылар А - директор Б - мастер В - оқытушы Г 
- цех бастығы Д - бас бухгалтер Е - бөлім 
бастығы Ж - бас механик 
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Өзіндік бақылау сұрақтары 
 

1. Әлеуметтік менеджменттің ғылыми мектептері қандай? 
2. Қоғамды басқару ғылымы тарихындағы көрнекті ғалымдардың 

аттарын атаңыз. 
3. Әлеуметтік басқарудың әртүрлі мектептеріндегі басқару 

тұжырымдамаларының жалпы және ерекше белгілері қандай? 
4. Әлеуметтік бақылаудың мәні неде, басқару қызметінде ол қандай 

орын алады? 
5. «Ақпарат» ұғымына не кіреді және оның әлеуметтік басқарудағы 

маңызы неге артады? 
6. Басқару қызметінде әлеуметтік ақпарат қандай орын алады? 
7. Ақпараттық ресурс әлеуметтік процестерді басқару тәжірибесінде 

қалай қолданылады, басқарудағы осы процестің ерекшеліктері? 
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3-БӨЛІМ. ДӘРІГЕРГЕ ДЕЙІНГІ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ 
 

Оқу мақсаттары 
Осы бөлімді оқып болғаннан кейін сіз: 
1) Халықтың барлық санаттарының медициналық және әлеуметтік 

өмір сүру жағдайларын талдаңыз. 
2) Медициналық-әлеуметтік проблемаларды анықтау және отандық 

денсаулық сақтау жүйесінің құрылымында өзара іс-қимылды жүзеге асыру.  
3) Мұқтаж адамдарға дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету. 

 
Курс схемасы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алдын ала талаптар 
Осы схемада «Әлеуметтік жұмыс маманы» біліктілігінің кейбір кәсіби 

модульдері көрсетілген. Курсты төменнен жоғары қарай игерудің 
ұсынылатын реттілігі. Шеберлік деңгейі курс схемасы бойынша 
жылжытылған сайын жоғарылайды. Осы бөлімді оқымас бұрын білім 
алушылар «Жалпы кәсіптік этика мен қарым-қатынас мәдениетін қолдану», 
«Әлеуметтік ғылымдар білімін қоғамда және еңбек ұжымында 
әлеуметтендіру және бейімдеу үшін қолдану» бөлімдерін оқып шығуы қажет. 
 

Қажетті оқу материалдары 
1) Дәріс конспектілері. 
2) Қосымша анықтамалықтар, сөздіктер. 
3) Электрондық ресурстар. 
4) Ұсынылатын нормативтік құжаттар. 

Жалпы кәсіптік этика мен қарым-
қатынас мәдениетін қолдану 

Қоғамда және еңбек ұжымында 
әлеуметтену және бейімделу үшін 

әлеуметтік ғылымдар білімін қолдану 

Дәрігерге дейінгі медициналық 
көмек көрсету 

. 

Әлеуметтік медицина 
негіздері 
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Кіріспе 
 

Бұл бөлімде адамның, отбасының немесе адамдар тобының 
Медициналық және әлеуметтік жағдайларын талдауға, медициналық және 
әлеуметтік мәселелерді анықтауға қажетті білім, дағдылар сипатталған. 

Бөлімді зерделеу нәтижесінде сіз халыққа медициналық-әлеуметтік 
көмек түрлерін, дәрігерге дейінгі көмек көрсету ережелерін, түрлі қауіптер 
деңгейін төмендету үшін алдын алу шараларын қалай қолдану керектігін 
меңгересіз. 

Халықтың медициналық және әлеуметтік өмір сүру жағдайларын 
талдауға, медициналық және әлеуметтік мәселелерді анықтауға, отандық 
денсаулық сақтау жүйесінің құрылымында өзара әрекеттесуге, ересектер мен 
балаларға алғашқы көмек көрсетуге үйреніңіз. 
 
 

3.1. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНА 
НЕГІЗДЕРІ 

3.1.1. Ұғымы, зерттеу объектісі 
 

Әлеуметтік медицинадағы зерттеу объектісі - белгілі бір адамның және 
жалпы қоғамның денсаулығын анықтайтын факторлар. Әлеуметтік 
жұмыстың әлеуметтік-медициналық бағытының объектісі әлеуметтік 
бейімделмеген адамдар, әдетте, кез-келген созылмалы аурумен ауыратын, 
әлеуметтік мәні бар аурулары немесе физикалық кемшіліктері бар адамдар 
болып табылады [11]. 

Әлеуметтік медицина әртүрлі ғылымдардың – медицина, гигиена, 
әлеуметтану, жаратылыстану және т. б. қиылысында орналасқан. Гигиена 
(грек тіл. салауатты) - қоршаған ортаның әртүрлі факторларының (оның 
ішінде өндірістің) адам денсаулығына, оның өмір сүру ұзақтығына, жұмысқа 
қабілеттілігіне әсерін зерттейтін ғылым. Әлеуметтік медицина әдістеріне 
экономикалық, статистикалық, эксперименттік, социологиялық, 
ұйымдастырушылық эксперимент әдістері жатады. Олар халықтың әртүрлі 
топтарының денсаулық ерекшеліктерін, медициналық көмекті 
ұйымдастыруды және олардың өмір сүру жағдайларын анықтауға мүмкіндік 
береді. 

Қазіргі уақытта әлеуметтік жұмыс жүйесінде әлеуметтік жұмыстың 
медициналық бағытымен тығыз байланысты әлеуметтік медицина маңызды 
бола түсуде. 

Әлеуметтік медицина - денсаулық сақтау мен қоғам денсаулығының 
даму заңдылықтары туралы ғылым [11]. 

Әлеуметтік медицина медицина мен денсаулық сақтау, қоғамдағы 
әлеуметтік процестермен тікелей байланысты; ол медицина мен әлеуметтану 
арасындағы аралық орынды алады. Сондықтан әлеуметтік медицина басқа 
ғылымдардағы медициналық мәселелерді және медицинадағы әлеуметтік 
мәселелерді зерттейді. Әлеуметтік медицинадағы негізгі бағыт-адамның өмір 
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салтына, оның өмірлік белсенділігіне байланысты  қоғамдағы әлеуметтік 
қатынастарды зерттеу; денсаулыққа әсер ететін әлеуметтік факторлар. Бұл 
қоғамдық денсаулық деңгейін арттыру және халықтың денсаулығын қорғау 
жөніндегі шараларды әзірлеуді айқындайды. 

Әлеуметтік медицина халыққа медикоәлеуметтік көмектің нысандары 
мен әдістерін, халық денсаулығының проблемаларын, денсаулық сақтаудың 
қоғамдағы ұйымдастырылуын, экономикалық және әлеуметтік рөлін, 
қоғамдық денсаулық сақтаудың тарихы мен теориясын, ұйымдастырушылық-
басқарушылық негіздерін және халыққа медикоәлеуметтік көмекті 
қаржыландыру және жоспарлау экономикасының қағидаттарын зерделейді. 

Әлеуметтік жұмыс маманының клиенттері көбінесе қарттар мен 
мүмкіндігі шектеулі адамдар болып табылады, олар әлеуметтік қызметтерден 
басқа, практикалық денсаулық сақтау саласындағы медицина 
қызметкерлерінің көмегінен өзгеше арнайы медициналық қызметтерге 
мұқтаж. Бұл әлеуметтік жұмыс мамандарының клиенттеріне, әдетте, 
әлеуметтік - медициналық көмек қажет [11]. 

Жағдайлар мен әлеуметтік факторлардың халықтың және оның 
жекелеген топтарының денсаулығына әсерін зерттей отырып, әлеуметтік 
медицина факторлар мен әлеуметтік жағдайлардың адам денсаулығына 
зиянды әсерінің алдын алу және жою бойынша ұсыныстарды негіздейді, 
яғни, әлеуметтік денсаулық сақтау шаралары әлеуметтік медицинаның 
ғылыми жетістіктеріне негізделген. 

Әлеуметтік медицинада қолданылатын әдістер өте алуан түрлі: 
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 3.1.2. Әлеуметтік медицинаның даму  тарихы 
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Тайпалық одақтардың құрылуымен олардың билеушілері басқа 
рулардың денсаулығына да назар аударды: олар емшілерді оқытуға 
көмектесті, эпидемиядан қорғайтын санитарлық шаралар қабылдады (таза 
эмпирикалық жолмен) және т. б. 

Археологиялық олжалар ежелгі әлем мемлекеттерінде (Египет, Қытай, 
Вавилон, Месопотамия, Үндістан) емшілерге арналған мектептер 
медициналық көмек көрсету үшін ғана емес, кедейлерге көмек көрсету үшін, 
базарлардың, су құбырларының, құдықтардың және т. б. жағдайын 
санитарлық қадағалау үшін пайдаланылғанын көрсетеді. Мемлекеттің 
дәрігерлердің қызметін реттеуге әрекеттері жасалды: гигиеналық ережелер 
діни кітаптарда, заңнамалық актілерде (әсіресе Құран мен Талмудта көп) 
болды. Хаммураби патшаның заңдарының мәтіндері жазылған өткеннің ең 
көне заңнамалық актілерінің бірі - базальт бағанасы (б.з. д. XVIII ғасыр). Осы 
бағандағы басқалардың арасында емдеу нәтижелері үшін дәрігерлерді 
жазалау және ынталандыру туралы заңдар бар. Медициналық көмекті 
бағалау кезінде пациенттердің қаржылық жағдайы ескерілгенін атап өткен 
жөн: сол медициналық көмек үшін кедей науқас байға қарағанда бірнеше есе 
аз төледі. Бай пациентті емдеу сәтсіз болған жағдайда дәрігердің жазасы 
қатаң болды – бай емделмеген жағдайда қолын кесіп тастады, ал құлды сәтсіз 
емдеген жағдайда дәрігерден ақшалай айыппұл алынды [12]. 

Ежелгі грек қала-мемлекеттерінде дәрігерлердің қызметі де реттелді. 
Ликург (Спарта) заңдары дәрігерлердің жұмысын реттеу туралы айтады: 
мысалы, арнайы шенеуніктер ауру сәбилерді өлтіріп, сау сәбилерді таңдауы 
керек еді. Жауынгерлерді даярлау процесінде олар Спартада белгіленген 
гигиеналық ережелердің сақталуын қатаң қадағалады. Ежелгі гректер 
салауатты өмір салтын және оның денсаулық үшін маңыздылығын түсінуге 
үлкен үлес қосты. Сонымен, Гиппократ «ауа, су және елді мекендер туралы» 
трактат жазды, онда әдет-ғұрыптар мен дәстүрлердің, табиғи жағдайлардың 
аурулар мен денсаулыққа әсері сипатталған. 

Ежелгі Рим заңдары (12 кестенің заңдары) санитарлық шараларды 
қарастырды: базарлардағы азық-түлікті бақылау, ластанған көзден суды 
пайдалануға тыйым салу, жерлеу ережелерін сақтау, қоғамдық моншаларды 
салу бойынша талаптарды орындау және т.б. (осының барлығын 
шенеуніктер-эдилалар қадағалады). Қалалар халықтың денсаулығын 
сақтауды қамтитын «халық дәрігерлерін» жалдауға және ұстауға міндеттелді. 
Рим армиясында жақсы ұйымдастырылған медициналық қызмет болды, 
легиондар, когорттар, әскери госпитальдардың дәрігерлері науқастар мен 
жаралыларды емдеп қана қоймай, армияның санитарлық жағдайын бақылап 
отырды, яғни, жауынгерлердің денсаулығын сақтау міндеттерін орындады. 
Рим моншалары мен су құбырлары әлі күнге дейін ежелгі жоғары гигиеналық 
мәдениетті көрсетеді. Емдеу орны ежелгі храмдар болды. Ежелгі Грекияда 
емдеу құдайының құрметіне ғибадатханалардағы ауруханалар асклепиондар 
деп аталды. Асклепийдің балаларының есімдері-Панацея, Гигея-үй атауына 
айналды (гигиена дегенді білдіреді 
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сау, панацея - бұл барлық аурулар үшін жоқ дәрі). Ежелгі әлемдегі дәрігердің 
орны құрметті болды. «Көптеген батыл жауынгерлерге тұрарлық бір емші 
шебер», – дейді Илиадада ұлы Гомер. Юлий Цезарь медицинаны оқыған 
барлық адамдарға рим азаматтығын берді [12]. 
 
 

3.1.3. Адам анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы негіздері 
 

Анатомия - бұл адам ағзасының құрылымы мен формасын, оның 
мүшелері мен жүйелерін зерттейтін, функция мен организмді қоршаған 
ортаға байланысты осы құрылымның даму заңдылықтарын зерттейтін 
ғылым. 

Анатомия қалыпты, ауырсыну процесінде өзгермеген тіндер мен 
мүшелердің құрылымы мен формасын сипаттайды. Ол қалыпты деп аталады. 
Қалыпты анатомия бөлінеді: синдесмология (сүйек қосылыстары туралы 
ілім, атап айтқанда буындар), остеология (сүйек ілімі), миология (бұлшықет 
ілімі), неврология (орталық және перифериялық жүйке жүйелері туралы 
ілім), эндокринология (эндокриндік бездер туралы ілім) және т. б. 

Физиология - организмнің қызметі, жануар ағзасындағы процестер 
туралы ғылым. Өмірдің әртүрлі жағдайларында, оның қоршаған ортамен 
өзара әрекеттесуінде бүкіл ағзаның өмірлік белсенділігін зерттейді. Жалпы 
және жеке болып бөлінеді. Жалпы физиология жануарлар организмдерінің 
алуан түрлеріне ортақ негізгі физиологиялық заңдылықтарды, жеке – 
жануарлар организмдерінің жекелеген топтарының немесе түрлерінің (ауыл 
шаруашылығы жануарларында, омыртқасыздарда, адамдарда) тіршілік 
құбылыстарын зерттейді [11]. 

Ғарыштық және авиациялық физиологияның міндеті-планетааралық 
қозғалыстар мен әуе рейстеріндегі дене функцияларын зерттеу. 

Қалыпты денеде болатын физиологиялық процестерді жан-жақты 
зерттеу және білу ауыр процесті, оның дамуын, ағымын және тоқтатылуын 
жақсы түсінуге және мақсатты емдеу мен алдын-алуға көмектеседі. 

Физиологияда эксперимент кеңінен қолданылады. Денеге белгілі бір 
жолмен әсер ете отырып, дененің функцияларын арнайы жасалған және 
табиғи жағдайларда зерттеу жүргізіледі, бұл дененің өмірлік белсенділігін 
тереңірек білуге мүмкіндік береді. Физиологияда ағзадан бөлінген тіндер мен 
мүшелермен тәжірибелер жүргізіледі. Микрофизиология тірі жасушадағы 
немесе оның жеке бөліктеріндегі процестерді зерттейді. 

Физиологтар И.П. Павлов әдісін қолданады, алдын-ала дайындалған 
және жұмыс істейтін жануардың денесін қалыпты жағдайға жақын жерде 
зерттейді. Зерттеу нәтижелері кеңінен қолданылады, бірақ адам өзінің 
әлеуметтік және еңбек қызметін және ол өмір сүретін әлеуметтік 
жағдайларды ескеруі керек. 
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3.1.4. Денсаулықты анықтайтын факторлар. Аурудың қауіп 
факторлары 
 

Көптеген зерттеулер денсаулыққа әсер ететін факторлар екенін 
көрсетті: 

• табиғи (ландшафт, климат, фауна, флора және т. б.); 
• биологиялық (тұқым қуалаушылық, конституция,

 жоғары жүйке қызметінің түрі, темперамент және т. б.); 
• қоршаған ортаның жай-күйі; 
• әлеуметтік-экономикалық; 
• денсаулық сақтаудың даму деңгейі. 
Бұл факторлар адамдардың өмір салтына әсер етеді. Сондай-ақ, 

денсаулық (жеке және қоғамдық) келесі факторларға байланысты екендігі 
анықталды: өмір салты 50%, қоршаған ортаның жағдайы 15-20%, тұқым 
қуалаушылық 1-20% және денсаулық сақтау (оның мекемелері мен 
органдарының қызметі) 10%. Аурудың қауіп факторлары туралы түсінік 
денсаулық ұғымымен тығыз байланысты [12]. 

Денсаулықты анықтайтын факторлар оған теріс әсер етеді-бұл аурудың 
пайда болуымен байланысты аурулардың пайда болуы мен дамуына ықпал 
ететін қауіп факторлары. Бұл жағдайда белгі оның байланысының табиғаты, 
ықтималдық ретінде, соңына дейін ашылмаған кезде қауіп факторы болып 
саналады. 

Этиологиялық факторлар (аурудың тікелей себептері) ағзаға тікелей 
әсер етеді, ондағы патологиялық өзгерістер тудырады. Этиологиялық 
факторлар физикалық, бактериялық, химиялық және т. б. болуы мүмкін. 

Аурудың дамуы үшін аурудың тікелей себептері мен қауіп 
факторларының үйлесуі қажет. Көбінесе аурудың себебін анықтау қиын, 
өйткені олар бір-бірімен байланысты және бірнеше болуы мүмкін. Қауіп 
факторлары сыртқы ортаға (экономикалық, экологиялық және т.б.), адамның 
өзіне (артериялық гипертензия, қандағы жоғары холестерин, тұқым 
қуалайтын бейімділік және т. б.) және мінез-құлық ерекшеліктеріне 
(физикалық белсенділік, темекі шегу және т. б.) қатысты болуы мүмкін. Әр 
түрлі ауруларға тән негізгі факторлар бар: темекі шегу, артық салмақ, 
физикалық белсенділік, артериялық гипертензия, теңгерімсіз тамақтану, 
психоэмоционалды стресс және т. б. 

Бастапқы және қайталама қауіп факторлары да бар. Алғашқы 
факторларға денсаулыққа теріс әсер ететін факторлар жатады: қоршаған 
ортаның ластануы, салауатты емес өмір салты, ауыр тұқым қуалаушылық, 
денсаулық сақтау қызметінің қанағаттанарлықсыз жұмысы және т. б. Екінші 
қауіп факторларына ауыртпалық түсіретін басқа аурулардың ағымы жатады: 
атеросклероз, қант диабеті, артериялық гипертензия және т.б. [12]. 

Негізгі бастапқы қауіп факторлары: 
• артериялық гипертензия, қандағы холестериннің жоғары деңгейі; 
• салауатты емес өмір салты (жаман әдеттер, психоэмоционалды 
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3.1.4. Денсаулықты анықтайтын факторлар. Аурудың қауіп 
факторлары 
 

Көптеген зерттеулер денсаулыққа әсер ететін факторлар екенін 
көрсетті: 

• табиғи (ландшафт, климат, фауна, флора және т. б.); 
• биологиялық (тұқым қуалаушылық, конституция,

 жоғары жүйке қызметінің түрі, темперамент және т. б.); 
• қоршаған ортаның жай-күйі; 
• әлеуметтік-экономикалық; 
• денсаулық сақтаудың даму деңгейі. 
Бұл факторлар адамдардың өмір салтына әсер етеді. Сондай-ақ, 

денсаулық (жеке және қоғамдық) келесі факторларға байланысты екендігі 
анықталды: өмір салты 50%, қоршаған ортаның жағдайы 15-20%, тұқым 
қуалаушылық 1-20% және денсаулық сақтау (оның мекемелері мен 
органдарының қызметі) 10%. Аурудың қауіп факторлары туралы түсінік 
денсаулық ұғымымен тығыз байланысты [12]. 

Денсаулықты анықтайтын факторлар оған теріс әсер етеді-бұл аурудың 
пайда болуымен байланысты аурулардың пайда болуы мен дамуына ықпал 
ететін қауіп факторлары. Бұл жағдайда белгі оның байланысының табиғаты, 
ықтималдық ретінде, соңына дейін ашылмаған кезде қауіп факторы болып 
саналады. 

Этиологиялық факторлар (аурудың тікелей себептері) ағзаға тікелей 
әсер етеді, ондағы патологиялық өзгерістер тудырады. Этиологиялық 
факторлар физикалық, бактериялық, химиялық және т. б. болуы мүмкін. 

Аурудың дамуы үшін аурудың тікелей себептері мен қауіп 
факторларының үйлесуі қажет. Көбінесе аурудың себебін анықтау қиын, 
өйткені олар бір-бірімен байланысты және бірнеше болуы мүмкін. Қауіп 
факторлары сыртқы ортаға (экономикалық, экологиялық және т.б.), адамның 
өзіне (артериялық гипертензия, қандағы жоғары холестерин, тұқым 
қуалайтын бейімділік және т. б.) және мінез-құлық ерекшеліктеріне 
(физикалық белсенділік, темекі шегу және т. б.) қатысты болуы мүмкін. Әр 
түрлі ауруларға тән негізгі факторлар бар: темекі шегу, артық салмақ, 
физикалық белсенділік, артериялық гипертензия, теңгерімсіз тамақтану, 
психоэмоционалды стресс және т. б. 

Бастапқы және қайталама қауіп факторлары да бар. Алғашқы 
факторларға денсаулыққа теріс әсер ететін факторлар жатады: қоршаған 
ортаның ластануы, салауатты емес өмір салты, ауыр тұқым қуалаушылық, 
денсаулық сақтау қызметінің қанағаттанарлықсыз жұмысы және т. б. Екінші 
қауіп факторларына ауыртпалық түсіретін басқа аурулардың ағымы жатады: 
атеросклероз, қант диабеті, артериялық гипертензия және т.б. [12]. 

Негізгі бастапқы қауіп факторлары: 
• артериялық гипертензия, қандағы холестериннің жоғары деңгейі; 
• салауатты емес өмір салты (жаман әдеттер, психоэмоционалды 
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моральдық климат, мәдени және білім деңгейінің төмендігі, материалдық-
тұрмыстық жағдайдың нашарлығы, медициналық белсенділіктің төмендігі 
және өмір салтына әсер ететін басқа да әлеуметтік мәселелер); 

• қолайсыз тұқым қуалаушылық (генетикалық қауіп және тұқым 
қуалаушылық); 

• қоршаған ортаның қолайсыз жай-күйі; 
• денсаулық сақтау органдарының қанағаттанарлықсыз жұмысы 

(медициналық көмекті уақтылы көрсетпеу, медициналық көмек сапасының 
төмендігі, медициналық көмекке қол жеткізудің қиындығы). 
 
 

3.1.5. Өмір салты - денсаулықты анықтайтын негізгі фактор 
 

Өмір салты - бұл адам өмірінің белгілі бір түрі, оның ішінде әр түрлі іс-
шаралар, бұл күнделікті өмірдегі адамдардың мінез-құлқы. 

Қызметтің негізгі формалары бөлінеді: танымдық, еңбек (өндірістік), 
күнделікті өмірдегі қызмет, медициналық белсенділік. Әрбір қызмет түрінің 
өз көрсеткіштері бар: тұрмыстағы қызметі, өндірістік-еңбек қызметі, 
медициналық белсенділігі. 

Денсаулық сақтау саласындағы белсенділік-бұл медициналық 
белсенділік. Бұл дамудың жалпы деңгейіне, психологиялық көзқарасқа, 
білімге, медициналық көмектің қол жетімділігіне, өмір сүру жағдайларына 
және т. б. байланысты. 

Өмір салты ұғымдарына мыналар жатады: өмір сүру деңгейі, өмір сүру 
жағдайлары, өмір салты, өмір сапасы, өмір салты [12]. 

Сайып келгенде, әлеуметтік жұмыс маманының міндеті-клиенттің өмір 
сүру сапасын жақсарту үшін клиентке өзі мен қоғам арасындағы қарым-
қатынасты жақсартуға немесе қалпына келтіруге көмектесу. 

Салауатты өмір салты (СӨС) – жиі қолданылатын термин. Салауатты 
өмір салтының қарапайым анықтамасы – денсаулыққа пайдалы әсер ететін 
барлық нәрсе. Демек, салауатты өмір салты ұғымына адамдар қызметінің 
барлық жағымды жақтары кіреді: белсенді өмірлік ұстаным, жұмысқа 
қанағаттану, әлеуметтік оптимизм, өмір салты, жаман әдеттердің болмауы, 
жоғары физикалық белсенділік, жоғары медициналық белсенділік және т.б. 
[12]. 

Мемлекеттің маңызды міндеті-салауатты өмір салтына деген 
көзқарасты қалыптастыру, өйткені өмір салты денсаулықты анықтайтын 
фактор болып табылады. 

Денсаулық сақтау органдарының міндеті СӨС, әлеуметтік қорғау, білім 
беруді қалыптастыру болып табылады. Салауатты өмір салтын 
қалыптастыруға ДДСҰ ұсыныстары бағытталған: тұтынылатын тұз мөлшерін 
азайту, жануарлардан алынатын май мөлшері аз тамақтану, алкогольді 
ішімдіктерді тұтынуды азайту, тұрақты физикалық жаттығулар; дене 
салмағын қалыпты ұстау, стресс деңгейін төмендету және т. б. Негізінде кез 
келген профилактикалық қызмет, көптеген бағдарламалар арттыруға 
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бағытталған денсаулық жатыр қалыптастыру, орнату СӨБ. СӨС насихаттау 
барлық денсаулық сақтау органдарының (әсіресе алғашқы медициналық-
санитарлық көмек көрсету мекемелерінің), білім беру мекемелерінің, 
санитарлық ағарту орталықтарының, әлеуметтік қорғау органдарының және 
т. б. маңызды міндеті және қызметі болып табылады. 

СӨС ұстану келесі бағыттар бойынша құрылуы тиіс: 
1) позитивті өмір салтын құру және нығайту; 
2) тәуекел факторларын азайту, жеңу. 

Салауатты өмір салтына деген көзқарасты қалыптастырудың қиын 
міндеттерінің бірі – өз денсаулығын бағалауға қатысты қоғамдық пікірді 
зерттеу және қалыптастыру. Мұнда денсаулық сақтау органдарымен қатар 
БАҚ үлкен рөл атқарады. Халықтың денсаулығы мемлекет пен қоғамның 
жауапкершілігімен ғана емес, әрқайсымыздың өз денсаулығымыз бен 
барлығымыздың денсаулығымыз үшін жауапкершілігімен де қамтамасыз 
етілетінін түсіну қажет [12]. 

Салауатты өмір салты денсаулықты нығайтуға бағытталған ғылыми 
негізделген санитарлық-гигиеналық нормативтерге негізделеді: тиімді 
тамақтану, дене белсенділігі, зиянды әдеттердің болмауы, жоғары 
медициналық белсенділік, стресстік жағдайлардан шығу, алғашқы көмек 
көрсету және т.б. 

 
3.1.6. Әлеуметтік медицина және көші-қон процестері 

 
Өркениет тарихының басында әлеуметтік медицинаның көші-қонға 

байланысты мәселелерін көруге болады. 
Тіпті сол алыс уақыттарда да барлық мигранттарды мәжбүрлі қоныс 

аударушылар мен босқындарға бөлуге болады. Бөлу азаматтық (аумақ) 
қағидаты бойынша жүреді: босқын – өз елінен тыс қашқан, мәжбүрлі қоныс 
аударушы – ол жүретін елдің тұрғыны. 

Біздің елімізде көші-қон, мәжбүрлі қоныс аударушылар мен босқындар 
проблемалары ауыр және өте өткір. Әлеуметтік медицина жұмысының негізгі 
бағыттары екі негізгі жағынан қарастырылады: объективті және субъективті. 

Көші-қон - халықтың өзін-өзі дамытудың ең күрделі тетіктерінің бірі. 
Көші-қон процестері мен саяси, әлеуметтік-экономикалық өмір арасындағы 
тікелей және кері байланыс барлық субъектілердегі жағдайға айтарлықтай 
әсер етеді [12]. 

Көші-қон қызметінің босқындарды қорғау мен оларға көмек көрсетуді 
ұйымдастыру жөніндегі қызметі тиімді болуы үшін босқындардың-
балалардың, ерлердің, әйелдердің, қарттардың, мүмкіндіктері шектеулі 
адамдардың және т. б. әртүрлі қажеттіліктерін ескеру қажет. Осылайша, 
әйелдер мен балалардың денсаулығын қорғау мақсатында оларға 
медициналық көмектің негізгі түрлеріне тегін қол жеткізу жүзеге асырылады: 
олар келген жеріндегі емханаларға тіркеледі және медициналық қызметтерді 
пайдаланады. Жұмыс істейтін әйелдер жүктілігі және бала күтімі бойынша 
жалпы негіздерде жәрдемақылармен қамтамасыз етіледі. 
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бағытталған денсаулық жатыр қалыптастыру, орнату СӨБ. СӨС насихаттау 
барлық денсаулық сақтау органдарының (әсіресе алғашқы медициналық-
санитарлық көмек көрсету мекемелерінің), білім беру мекемелерінің, 
санитарлық ағарту орталықтарының, әлеуметтік қорғау органдарының және 
т. б. маңызды міндеті және қызметі болып табылады. 

СӨС ұстану келесі бағыттар бойынша құрылуы тиіс: 
1) позитивті өмір салтын құру және нығайту; 
2) тәуекел факторларын азайту, жеңу. 

Салауатты өмір салтына деген көзқарасты қалыптастырудың қиын 
міндеттерінің бірі – өз денсаулығын бағалауға қатысты қоғамдық пікірді 
зерттеу және қалыптастыру. Мұнда денсаулық сақтау органдарымен қатар 
БАҚ үлкен рөл атқарады. Халықтың денсаулығы мемлекет пен қоғамның 
жауапкершілігімен ғана емес, әрқайсымыздың өз денсаулығымыз бен 
барлығымыздың денсаулығымыз үшін жауапкершілігімен де қамтамасыз 
етілетінін түсіну қажет [12]. 

Салауатты өмір салты денсаулықты нығайтуға бағытталған ғылыми 
негізделген санитарлық-гигиеналық нормативтерге негізделеді: тиімді 
тамақтану, дене белсенділігі, зиянды әдеттердің болмауы, жоғары 
медициналық белсенділік, стресстік жағдайлардан шығу, алғашқы көмек 
көрсету және т.б. 

 
3.1.6. Әлеуметтік медицина және көші-қон процестері 

 
Өркениет тарихының басында әлеуметтік медицинаның көші-қонға 

байланысты мәселелерін көруге болады. 
Тіпті сол алыс уақыттарда да барлық мигранттарды мәжбүрлі қоныс 

аударушылар мен босқындарға бөлуге болады. Бөлу азаматтық (аумақ) 
қағидаты бойынша жүреді: босқын – өз елінен тыс қашқан, мәжбүрлі қоныс 
аударушы – ол жүретін елдің тұрғыны. 

Біздің елімізде көші-қон, мәжбүрлі қоныс аударушылар мен босқындар 
проблемалары ауыр және өте өткір. Әлеуметтік медицина жұмысының негізгі 
бағыттары екі негізгі жағынан қарастырылады: объективті және субъективті. 

Көші-қон - халықтың өзін-өзі дамытудың ең күрделі тетіктерінің бірі. 
Көші-қон процестері мен саяси, әлеуметтік-экономикалық өмір арасындағы 
тікелей және кері байланыс барлық субъектілердегі жағдайға айтарлықтай 
әсер етеді [12]. 

Көші-қон қызметінің босқындарды қорғау мен оларға көмек көрсетуді 
ұйымдастыру жөніндегі қызметі тиімді болуы үшін босқындардың-
балалардың, ерлердің, әйелдердің, қарттардың, мүмкіндіктері шектеулі 
адамдардың және т. б. әртүрлі қажеттіліктерін ескеру қажет. Осылайша, 
әйелдер мен балалардың денсаулығын қорғау мақсатында оларға 
медициналық көмектің негізгі түрлеріне тегін қол жеткізу жүзеге асырылады: 
олар келген жеріндегі емханаларға тіркеледі және медициналық қызметтерді 
пайдаланады. Жұмыс істейтін әйелдер жүктілігі және бала күтімі бойынша 
жалпы негіздерде жәрдемақылармен қамтамасыз етіледі. 

   

Босқындар мен мәжбүрлі қоныс аударушылардың балалары 
мемлекеттің ерекше қорғауын пайдаланады, өйткені балалардың 
қажеттіліктері ересектерге қарағанда көбірек, сондықтан олардың қосымша 
шарттары болуы керек. 

Алайда, көмекке қарамастан, мәжбүрлі мигранттар отбасыларындағы 
балалардың әлеуметтік-медициналық өмір сүру жағдайлары тұтастай алғанда 
да, жекелеген санаттар бойынша да қолайсыз. Мигранттардың балаларының 
көпшілігі өте тығыз тұрғын үй жағдайында тұрады. Көптеген балалар жалпы 
мәдени және тілдік кедергілерге байланысты білім алу мен кәсіби даярлықта 
қиындықтарға тап болады. Медициналық (созылмалы психикалық және 
жұқпалы аурулары бар отбасылар) және қылмыстық (қылмыс пен құқық 
бұзушылық жасаған отбасы мүшелерімен) көрсеткіштер бойынша қауіп 
тобына жататын отбасыларда балалардың болуы, сондай-ақ іс жүзінде білім 
беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер органдарының көмегі мен 
бақылауынан тыс қалған тіркелмеген мәжбүрлі көшіп-қонушылардың 
отбасыларындағы балалардың жағдайы қосымша проблемаларды тудырады. 

Қолданыстағы заңнама мәжбүрлі қоныс аударушы немесе босқын 
мәртебесі бар адамдарға өте кең құқықтар береді, оларды жүзеге асыру ҚР 
субъектілерінің есебінен едәуір дәрежеде көзделеді. 

Мәжбүрлі көші-қон құқық қорғау органдарының, қоғамдық 
ұйымдардың, мемлекеттік құрылымдар мен бұқаралық ақпарат 
құралдарының назарын көбірек аударады. 

Баспана іздеушілер-мәжбүрлі көші-қон субъектілері. Баспана берудің, 
мәртебесін айқындаудың және осындай тұлғаларға көмек көрсетудің 
құқықтық негіздері «Халықтың көші-қоны туралы», «Босқындар туралы»ҚР 
заңдарымен реттеледі. 

Босқындарға және мәжбүрлі қоныс аударушыларға нақты көмек 
көрсетуге бағытталған әлеуметтік медицина: балаларға, әйелдерге, жалғыз 
басты аналарға, қарттарға, мүмкіндігі шектеулі адамдарға, жетім балаларға, 
әлеуметтік мәртебесін жоғалтқан еркектерге, демек, отбасының қорғаушысы, 
асыраушысы лауазымына бағытталған, ел алдында тұрған мигранттар 
мәселесін шешуде ең маңызды көмек бола алады. Жақсы ұйымдастырылған 
көші-қон қызметі де, профилактикалық және клиникалық медицина да 
(денсаулық сақтау мекемелері мен денсаулық орталықтары ұсынған) 
әлеуметтік медицина саласына қатысты мәселелерді шеше алмайды. 
 

3.1.7. Әлеуметтік және клиникалық медицина 
 

Клиникалық медицина - адамның әртүрлі ауруларын, олардың пайда 
болу және даму себептері мен механизмдерін, олардың белгілерін, емдеу 
және алдын алу әдістерін, ауруларды тану әдістерін, сондай-ақ әртүрлі 
аурулардың алдын алу, анықтау және емдеу үшін әртүрлі химиялық, 
физикалық, биологиялық факторларды және техникалық құрылғыларды 
пайдалану мүмкіндіктерін зерттейтін медицина саласы. 

Әлеуметтік медицина-бұл адам ағзасына теріс немесе оң әсер ету 
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тұрғысынан әлеуметтік және табиғи ортаның әсерін, сондай-ақ халықтың 
жалпы денсаулығын жақсарту шараларын зерттейтін медицина саласы. 
Әлеуметтік аспектілер белгілі бір дәрежеде барлық медициналық пәндерге, 
сондай-ақ әлеуметтік - медициналық жұмыс сияқты ғылыми-практикалық 
бағытқа тән болғандықтан, мұндай бөлу белгілі бір дәрежеде шартты болып 
табылады [13]. 

Әлеуметтік медицина барлық түрлері мен мазмұны жағынан әр түрлі 
және көп қырлы, клиникалық медицинадан айырмашылығы, клиникаларда 
науқас пациенттермен жұмыс жасайтын мамандандырылған бағытқа ие. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның клиенттері көбінесе қарт 
азаматтар мен мүмкіндігі шектеулі адамдар, сондай-ақ белгілі бір дәрежеде 
жеке денсаулығына (рухани және физикалық) проблемалары бар, сондықтан 
нақты медициналық қызметтерге мұқтаж адамдар болып табылады. 
Әлеуметтік жұмыс маманын кәсіби даярлауда арнайы медициналық - 
әлеуметтік білімді игеру маңызды орын алады, өйткені әлеуметтік жұмыс 
емделуге байланысты қызмет ретінде қарастырылады. 

Медициналық әлеуметтік жұмыс - бұл қолайсыз әлеуметтік 
факторлардың халық денсаулығына әсер ету мәселелерін, олардың деңгейін 
көтеру және қоғамдық денсаулықты сақтау мақсатында оларды жою үшін 
ғылыми негізделген ұсыныстарды енгізу мәселелерін зерттеумен 
айналысатын әлеуметтік қызмет бағыттарының бірі. 

Әлеуметтік жұмыстың медициналық бағыты әлеуметтік жұмыс 
мамандарының қызметін әлеуметтік көмек көрсетудің басым мәселелерін 
шешуге, яғни азаматтардың денсаулығын нығайту және сақтау мәселелеріне 
баса назар аударады, өйткені қорғалмаған адамның өмірлік проблемаларында 
әрқашан медициналық патология болады, оны тек әлеуметтік шараларды 
қолдану арқылы жою мүмкін емеб. 

Сонымен бірге, бұл проблемаларды тек медицина қызметкерлері шеше 
алмайды: олар азаматтарға әлеуметтік және медициналық қызметтерді бір 
уақытта көрсету үшін бірлескен күш-жігерді қажет етеді. Халыққа 
медициналық-әлеуметтік көмек көрсету әдістерін, сондай-ақ қоғамдық 
медицина негіздерінің дағдыларын меңгерген әлеуметтік жұмыс 
мамандарының қызметі аурулардың пайда болу қауіп факторларына ғана 
әсер етпейді, сонымен қатар азаматтарға әлеуметтік-медициналық көмек 
көрсету ерекшелігін бірыңғай түсіну негізінде әртүрлі бейіндегі 
мамандардың күш-жігерін біріктіреді. 

Әлеуметтік медицина ғылым ретінде бір жағынан қоғамдық әлеуметтік 
процестермен, екінші жағынан денсаулық сақтау мен медицинамен тікелей 
байланысты. Әлеуметтік медицина медицинадағы әлеуметтік мәселелерді, 
сондай-ақ басқа ғылымдардағы медициналық мәселелерді зерттейді, 
сондықтан әлеуметтік медицинаның әдіснамалық негізі әлеуметтік және 
клиникалық медициналық ғылымдардан алынған әдістерді қамтитын әртүрлі 
әдістер мен әдістермен сипатталады. Әдістемелік тұрғыдан алғанда, 
әлеуметтік медицина қолданбалы болып табылады-бұл қойылған міндеттер 
шеңберімен шектелген және нақтыланған қоғамды зерттеу процесі: атап 
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тұрғысынан әлеуметтік және табиғи ортаның әсерін, сондай-ақ халықтың 
жалпы денсаулығын жақсарту шараларын зерттейтін медицина саласы. 
Әлеуметтік аспектілер белгілі бір дәрежеде барлық медициналық пәндерге, 
сондай-ақ әлеуметтік - медициналық жұмыс сияқты ғылыми-практикалық 
бағытқа тән болғандықтан, мұндай бөлу белгілі бір дәрежеде шартты болып 
табылады [13]. 

Әлеуметтік медицина барлық түрлері мен мазмұны жағынан әр түрлі 
және көп қырлы, клиникалық медицинадан айырмашылығы, клиникаларда 
науқас пациенттермен жұмыс жасайтын мамандандырылған бағытқа ие. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның клиенттері көбінесе қарт 
азаматтар мен мүмкіндігі шектеулі адамдар, сондай-ақ белгілі бір дәрежеде 
жеке денсаулығына (рухани және физикалық) проблемалары бар, сондықтан 
нақты медициналық қызметтерге мұқтаж адамдар болып табылады. 
Әлеуметтік жұмыс маманын кәсіби даярлауда арнайы медициналық - 
әлеуметтік білімді игеру маңызды орын алады, өйткені әлеуметтік жұмыс 
емделуге байланысты қызмет ретінде қарастырылады. 

Медициналық әлеуметтік жұмыс - бұл қолайсыз әлеуметтік 
факторлардың халық денсаулығына әсер ету мәселелерін, олардың деңгейін 
көтеру және қоғамдық денсаулықты сақтау мақсатында оларды жою үшін 
ғылыми негізделген ұсыныстарды енгізу мәселелерін зерттеумен 
айналысатын әлеуметтік қызмет бағыттарының бірі. 

Әлеуметтік жұмыстың медициналық бағыты әлеуметтік жұмыс 
мамандарының қызметін әлеуметтік көмек көрсетудің басым мәселелерін 
шешуге, яғни азаматтардың денсаулығын нығайту және сақтау мәселелеріне 
баса назар аударады, өйткені қорғалмаған адамның өмірлік проблемаларында 
әрқашан медициналық патология болады, оны тек әлеуметтік шараларды 
қолдану арқылы жою мүмкін емеб. 

Сонымен бірге, бұл проблемаларды тек медицина қызметкерлері шеше 
алмайды: олар азаматтарға әлеуметтік және медициналық қызметтерді бір 
уақытта көрсету үшін бірлескен күш-жігерді қажет етеді. Халыққа 
медициналық-әлеуметтік көмек көрсету әдістерін, сондай-ақ қоғамдық 
медицина негіздерінің дағдыларын меңгерген әлеуметтік жұмыс 
мамандарының қызметі аурулардың пайда болу қауіп факторларына ғана 
әсер етпейді, сонымен қатар азаматтарға әлеуметтік-медициналық көмек 
көрсету ерекшелігін бірыңғай түсіну негізінде әртүрлі бейіндегі 
мамандардың күш-жігерін біріктіреді. 

Әлеуметтік медицина ғылым ретінде бір жағынан қоғамдық әлеуметтік 
процестермен, екінші жағынан денсаулық сақтау мен медицинамен тікелей 
байланысты. Әлеуметтік медицина медицинадағы әлеуметтік мәселелерді, 
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сондықтан әлеуметтік медицинаның әдіснамалық негізі әлеуметтік және 
клиникалық медициналық ғылымдардан алынған әдістерді қамтитын әртүрлі 
әдістер мен әдістермен сипатталады. Әдістемелік тұрғыдан алғанда, 
әлеуметтік медицина қолданбалы болып табылады-бұл қойылған міндеттер 
шеңберімен шектелген және нақтыланған қоғамды зерттеу процесі: атап 

   

айтқанда, медицинаның әлеуметтік мәселелерін адамның денсаулығы мен 
аурулары туралы, сайып келгенде, адамның және тұтастай қоғамның 
денсаулығын сақтау саласы ретінде зерттеу. 

Денсаулық жағдайының параметрлерін анықтау кезінде әлеуметтік 
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арттыруды мақсат етеді. 
 

3.1.8. Әлеуметтік әл-ауқат әлеуметтік жұмыс жүйесінің негізі 
ретінде 
 

Адамзаттың өмірлік мүдделері байланысты ең жоғары әлеуметтік 
құндылық - бұл әлеуметтік әл-ауқат. Барлық уақытта әлеуметтік әл-ауқатқа 
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қазіргі заманғы түсіну өркениеттің рухани және материалдық ресурстарын 
тиімді пайдаланумен байланысты. 

Жалпы мағынада, әлеуметтік әл – ауқат тәртіпсіздік пен кедейліктің 
антиподы деп айтуға болады. Өмірдің тиісті сапасы мен деңгейі туралы 
қазіргі заманғы идеяларға қауіпсіздік талаптары, лайықты экономикалық 
және тұрғын үй жағдайлары, өзін-өзі жүзеге асыру бостандығы және т. б. 
кіреді. 

Әлеуметтік әл-ауқат - бұл әлеуметтік саланың жұмыс істеу 
тиімділігінің интегралды көрсеткіші, әлеуметтік әл-ауқаттың көрінісі, 
халықтың өмір сүру сапасы, әл-ауқат деңгейі, тұтастай алғанда қоғамдық 
жүйенің әлеуметтік қауіпсіздігінің көрсеткіші. Белгілі бір шамада 
экономикалық өсу индикаторлары, атап айтқанда халықтың әлеуметтік әл-
ауқатының көрсеткіштері мемлекет саясаты нәтижелілігінің өлшемі болып 
табылады [13]. 

Әлеуметтік әл-ауқат әлеуметтік жұмыс теориясының негізгі 
санаттарына жатады. Бұл категорияда екі аспект бар: қоғамның әлеуметтік 
әл-ауқаты және адамның әлеуметтік әл-ауқаты. 

Қоғамның әлеуметтік әл-ауқатының құрылымына ең төменгі күнкөріс 
деңгейі мен жан басына шаққандағы орташа табыс көрсеткіштерімен 
анықталатын өмір сүру деңгейі, сондай-ақ халықтың денсаулығы мен 
санитарлық әл-ауқаты туралы идеялармен, қажетті медициналық көмек алу 
мүмкіндігімен анықталатын өмір сапасы ұғымдары кіреді. Сондай-ақ, бұл 
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қауіпсіздікке қатысты аспектілерді қамтиды-террористік актілер мен 
қылмыстық шабуылдардан, экологиялық және азық-түлік қауіпсіздігінен 
қорғау. 

Жеке тұлғалардың әлеуметтік қорғалуы ерекше орын алады, яғни 
қауіпсіздіктің басқа тетіктері жұмыс істемей қалса, адамға өзін және отбасын 
өз бетінше қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайда қолдау алуға 
көмектесетін әлеуметтік құралдар жұмыс істейтініне және т.б. әлеуметтік 
қорғаудың жай-күйі әлеуметтік бостандықтар мен құқықтарды іске асырудың 
нормативтік кепілдіктерінің болуын, оның барлық деңгейлерінде әлеуметтік 
саясатты жеткілікті қаржыландыруды, әлеуметтік көмек инфрақұрылымын 
дамытуды, кадрлардың, мамандардың болуын білдіреді. 

Жеке тұлғаның әлеуметтік әл-ауқаты көбінесе қоғамның әлеуметтік әл-
ауқатына сүйенеді, бірақ оған енбейді. Ол үшін адамның өмірге 
қанағаттануын және оның әл-ауқатын субъективті бағалауы үлкен маңызға 
ие. Өмірге қанағаттану әрдайым бай өмірмен тікелей байланысты емеб. 

Сонымен қатар, келесі үлгі маңызды: егер адамның өмір сүру 
жағдайлары жақсарған болса, онда ол біраз уақыт бойы өзінің әлеуметтік әл-
ауқатын жоғарылаған деп бағалайды. Осы жаңа жақсартылған жағдайлар 
үйреншікті болған кезде, жеке әлеуметтік әл-ауқатты бағалау әдеттегі орташа 
деңгейге оралады. Бұл үлгі әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің 
клиенттері мен әлеуметтік көмек алушылардың пікірлерін анықтау кезінде 
ескерілуі керек. Жаңадан енгізілген әлеуметтік қолдау шарасы алты айдан 
аспайтын жаңа шара ретінде қабылданады, содан кейін оның жаңалығы 
жоғалады. 

Басқа адамдардың әл-ауқатымен салыстырғанда өздерінің әл-ауқаты 
ерекше түрде қабылданады. Салыстыру тақырыбы маңызды басқаларды 
таңдайды. Өзгелердің әл-ауқатының деңгейіне қызғаныш - бұл жетістікке, 
жұмысқа деген ынтаны тудыратын жағымды сезім. Қоғамда кәсіпкерлікті, 
белсенді еңбекті ынталандыру, сондай-ақ заңсыз құралдармен әл-ауқатқа қол 
жеткізу әрекеттерін болдырмау құралдары болуы керек. Сайып келгенде, 
әлеуметтік иерархияда әлеуметтік қолайлы жолдармен көтерілу мүмкіндігі 
қоғамның модернизациясы мен ұтқырлығының кепілі болып табылады. 

Әл-ауқаттың жеке анықтамасы өте қиын. Адамның жеке басының 
құрылымында үш элемент бар: әлеуметтік «Мен», физикалық «Мен», рухани 
«Мен». Оларды субъективті әл-ауқатты зерттеуде бір-бірінен ажырату 
мүмкін емеб. Субъективті әл-ауқаттың факторы олардың бірлігі болып 
табылады. Субъективті әл-ауқаты бар қоғамдық маңызды мазмұны. Оның 
түсінігіндегі әртүрлілік жеке тұлғаның түріне, оның бағытының 
ерекшеліктеріне, қалыптасуы мен тәрбиесіне және т. б. байланысты. 
Субъективті әл-ауқат, ең алдымен, сәтті жұмыс, қарым-қатынас, тұлғааралық 
қатынастар сияқты салаларда қанағаттануға қол жеткізуді қамтиды. 

Әлеуметтік жұмыс мамандары көбінесе материалдық ресурстардың 
жетіспеушілігіне байланысты өз клиенттерінің мәселелерімен айналысуы 
керек. Алайда, халықтың көпшілігі экономикалық жағдайларға бейімделе 
отырып, әлеуметтік жұмыстың тағы бір міндеті – адамдардың рухани және 
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табылады. Субъективті әл-ауқаты бар қоғамдық маңызды мазмұны. Оның 
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қатынастар сияқты салаларда қанағаттануға қол жеткізуді қамтиды. 

Әлеуметтік жұмыс мамандары көбінесе материалдық ресурстардың 
жетіспеушілігіне байланысты өз клиенттерінің мәселелерімен айналысуы 
керек. Алайда, халықтың көпшілігі экономикалық жағдайларға бейімделе 
отырып, әлеуметтік жұмыстың тағы бір міндеті – адамдардың рухани және 

   

әлеуметтік әл-ауқатын сақтау. 
Қазіргі әлеуметтік мемлекетте әлеуметтік қызмет көрсету 

инфрақұрылымы бар. Әлеуметтік қызметтер көрсету саласындағы қауіпсіздік 
мемлекет қызметтер көрсету үшін құратын институттар мен ұйымдардың 
нақты пәрменділігі мен тиімділігін айқындайды. Әлеуметтік көрсетілетін 
қызметтердің қауіпсіздігі мәселелері (олардың өнімділігін, толықтығын, теріс 
салдардың болмауын қоса алғанда) адамдардың өмір сүру сапасы мен 
әлеуметтік саламаттылығын арттыруды қамтамасыз етуде маңызды рөл 
атқарады. Әлеуметтік қызмет көрсету сапасы мемлекеттік стандарттармен 
реттеледі. 

Әлеуметтік мемлекеттің мәні қайта қарастырылуда: қазіргі жағдайда ол 
тірек күші, құтқарушы ретінде ғана емес, сонымен бірге жеке және 
әлеуметтік әлеуетті пайдалануға және мүмкіндіктердің теңдігіне қол 
жеткізуге басымдық берілетін «белсенді» механизм ретінде қарастырылады. 
Экономикалық және әлеуметтік мақсаттар мен даму құндылықтарының 
үйлесімі әрқашан қазіргі қоғамның назарында болды. Экономикалық даму 
әлеуметтік теңестірудің пайдасына жүруі керек.  
 
 

3.2 ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖҰМЫСТЫҢ   МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ТЕХНОЛОГИЯЛА- 
РЫ 

3.2.1. Медициналық-әлеуметтік технологиялар денсаулық сақтау 
саласындағы әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның құзыретін іске 
асыру құралы ретінде 
 

Денсаулық сақтау мекемелерінде денсаулығына байланысты 
проблемалары бар, емдеуші дәрігер тікелей айналысатын халықтың әртүрлі 
топтары әлеуметтік-медициналық жұмыстың клиенттері болып табылады. 

Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік жұмыс технологиялары 
технологиялар арасында маңызды рөл атқарады. Әлеуметтік 
инновациялардың негізін әлеуметтік практикадағы ұйымдастырушылық 
өзгерістер, жаңа кәсіби функциялар мен құзыреттерді қалыптастыру 
құрайды, оларды іске асыру деструктивті процестердің салдарын жоюға 
бағытталған. Адам денсаулығы, белгілі болғандай, қоршаған орта 
факторларының әсерінен ұзақ эволюция процесінде қалыптасқан көптеген 
әлеуметтік әсерлерге және оның биологиялық принциптерінің өзара 
әрекеттесу сипатына байланысты. Адам денсаулығының осы екі компоненті 
– биологиялық және әлеуметтік – тығыз қарым-қатынаста және 
диалектикалық бірлікте. 

Қазіргі уақытта мемлекеттік денсаулық сақтауда әлеуметтік жұмыс 
жүйесі диагностиканы, профилактиканы, емдеуді, оңалтуды және 
денсаулықты сақтауды қамтиды. 

Денсаулық сақтаудағы әлеуметтік жұмыстың объектісі бір-бірін өзара 
күшейтетін және біржақты кәсіби іс-шаралар шеңберінде оларды шешу қиын 
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болатын айқын әлеуметтік және медициналық проблемалары бар адамдардың 
әртүрлі контингенттері болып табылады [14]. Денсаулық сақтаудағы 
әлеуметтік жұмыстың жалпы денсаулық сақтау ұйымының қызметімен көп 
ұқсастығы бар, бірақ бұл ретте ол емдеу-диагностикалық функцияларды 
орындауды талап етпейді, керісінше медициналық персоналмен тығыз өзара 
іс-қимылды және әлеуметтік және медицина қызметкерлері арасындағы 
функциялардың аражігін нақты ажыратуды көздейді. Белгілі бір денсаулық 
сақтау ұйымындағы әлеуметтік жұмыс маманының функцияларын анықтаған 
кезде және оның клиенттермен жұмыс жасау технологияларын құру кезінде 
оның функциялары үш топқа бөлінген жіктеуді қолданған жөн: әлеуметтік 
бағытталған, медициналық бағытталған және интегративті [13]. 

Медициналық бағдарланған функциялар және жұмыс технологиялары: 
• отбасына медициналық-әлеуметтік көмек көрсету; 
• медициналық-әлеуметтік көмекті және науқастарға күтім 

жасауды ұйымдастыру; 
• әр түрлі топтардың едикоәлеуметтік патронажы; 
• санитарлық-гигиеналық ағарту; 
• паллиативтік көмекті ұйымдастыру; 
• созылмалы науқастарға медициналық-әлеуметтік көмек көрсету; 
• негізгі аурудың қайталануының, өлімнің алдын алу (қайталама 
үшінші профилактика); 
• Клиентті медициналық-әлеуметтік көмекке құқықтары және 

проблемалардың ерекшеліктерін ескере отырып, оны көрсету тәртібі туралы 
хабардар ету және т. б. 

Әлеуметтік-бағытталған функциялар және жұмыс технологиялары: 
• билік органдарында медициналық-әлеуметтік көмекке мұқтаж 

адамдардың мүдделерін білдіру; 
• Денсаулық сақтау және медициналық-әлеуметтік көмек көрсету 

мәселелерінде азаматтардың құқықтарын әлеуметтік қорғауды қамтамасыз 
ету; 

• қоғамға қауіпті іс-әрекеттердің алдын алуға жәрдемдесу; 
• әлеуметтік-гигиеналық мониторинг жүргізуге қатысу; 
• оңалту әлеуметтік-тұрмыстық инфрақұрылымын құруға қатысу; 
• қорғаншылықты және қамқоршылықты ресімдеу; 
• Денсаулық, мекендеу ортасының жай-күйі, азық-түлік шикізаты 

мен тамақ өнімдерінің сапасы мәселелері бойынша ақпаратқа қол жеткізуді 
қамтамасыз ету; 

• клиенттерге тұрғын үй және әлеуметтік-тұрмыстық мәселелерді 
шешуге, зейнетақы, жәрдемақы және төлемдер алуға жәрдемдесу; 

• клиенттерге жеңілдіктер, жәрдемақылар және басқа да әлеуметтік 
қорғау түрлері туралы хабарлау; 

• психотерапия, психикалық өзін-өзі реттеу; 
• отбасылық психокоррекция және отбасылық кеңес беру; 
• коммуникативтік тренинг, әлеуметтік дағдылар тренингі және т. 

б. Интегративті функциялар және жұмыс технологиялары: 
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болатын айқын әлеуметтік және медициналық проблемалары бар адамдардың 
әртүрлі контингенттері болып табылады [14]. Денсаулық сақтаудағы 
әлеуметтік жұмыстың жалпы денсаулық сақтау ұйымының қызметімен көп 
ұқсастығы бар, бірақ бұл ретте ол емдеу-диагностикалық функцияларды 
орындауды талап етпейді, керісінше медициналық персоналмен тығыз өзара 
іс-қимылды және әлеуметтік және медицина қызметкерлері арасындағы 
функциялардың аражігін нақты ажыратуды көздейді. Белгілі бір денсаулық 
сақтау ұйымындағы әлеуметтік жұмыс маманының функцияларын анықтаған 
кезде және оның клиенттермен жұмыс жасау технологияларын құру кезінде 
оның функциялары үш топқа бөлінген жіктеуді қолданған жөн: әлеуметтік 
бағытталған, медициналық бағытталған және интегративті [13]. 

Медициналық бағдарланған функциялар және жұмыс технологиялары: 
• отбасына медициналық-әлеуметтік көмек көрсету; 
• медициналық-әлеуметтік көмекті және науқастарға күтім 

жасауды ұйымдастыру; 
• әр түрлі топтардың едикоәлеуметтік патронажы; 
• санитарлық-гигиеналық ағарту; 
• паллиативтік көмекті ұйымдастыру; 
• созылмалы науқастарға медициналық-әлеуметтік көмек көрсету; 
• негізгі аурудың қайталануының, өлімнің алдын алу (қайталама 
үшінші профилактика); 
• Клиентті медициналық-әлеуметтік көмекке құқықтары және 

проблемалардың ерекшеліктерін ескере отырып, оны көрсету тәртібі туралы 
хабардар ету және т. б. 

Әлеуметтік-бағытталған функциялар және жұмыс технологиялары: 
• билік органдарында медициналық-әлеуметтік көмекке мұқтаж 

адамдардың мүдделерін білдіру; 
• Денсаулық сақтау және медициналық-әлеуметтік көмек көрсету 

мәселелерінде азаматтардың құқықтарын әлеуметтік қорғауды қамтамасыз 
ету; 

• қоғамға қауіпті іс-әрекеттердің алдын алуға жәрдемдесу; 
• әлеуметтік-гигиеналық мониторинг жүргізуге қатысу; 
• оңалту әлеуметтік-тұрмыстық инфрақұрылымын құруға қатысу; 
• қорғаншылықты және қамқоршылықты ресімдеу; 
• Денсаулық, мекендеу ортасының жай-күйі, азық-түлік шикізаты 

мен тамақ өнімдерінің сапасы мәселелері бойынша ақпаратқа қол жеткізуді 
қамтамасыз ету; 

• клиенттерге тұрғын үй және әлеуметтік-тұрмыстық мәселелерді 
шешуге, зейнетақы, жәрдемақы және төлемдер алуға жәрдемдесу; 

• клиенттерге жеңілдіктер, жәрдемақылар және басқа да әлеуметтік 
қорғау түрлері туралы хабарлау; 

• психотерапия, психикалық өзін-өзі реттеу; 
• отбасылық психокоррекция және отбасылық кеңес беру; 
• коммуникативтік тренинг, әлеуметтік дағдылар тренингі және т. 

б. Интегративті функциялар және жұмыс технологиялары: 

   

• клиенттің әлеуметтік мәртебесін кешенді бағалау; 
• клиенттің, топтың, халықтың салауатты өмір салтына деген 

көзқарасын қалыптастыру; 
• жеке, топтық және аумақтық деңгейлерде соматикалық, 

психикалық және репродуктивті денсаулықтың әлеуметтік тәуелді 
бұзылуының алдын алу іс-шараларын орындауға жәрдемдесу; 

• отбасын жоспарлау; 
• медициналық-әлеуметтік сараптамаға қатысу; 
• мүмкіндіктері шектеулі адамды медициналық, әлеуметтік және 

кәсіптік оңалтуды жүзеге асыруға қатысу;      
• АИТВ инфекциясының таралуының алдын алуға жәрдемдесу 

және жұқтырғандар мен олардың отбасы мүшелерін әлеуметтік қорғауды 
қамтамасыз ету; 

• психиатрия, онкология, наркология, гериатрия, хирургия және 
клиникалық медицинаның басқа да салаларында әлеуметтік жұмыс жүргізу; 
     

• әлеуметтік-құқықтық кеңес беру; 
• әр түрлі деңгейдегі халықтың мұқтаж топтарына медициналық-

әлеуметтік көмектің кешенді бағдарламаларын әзірлеуге қатысу және т.б. 
[15]. 

Клиенттерге олардың денсаулығына байланысты өмірлік 
проблемаларын шешуде білікті көмек көрсету тиісті медициналық 
мамандану бойынша маманның дайындық деңгейін және әлеуметтік 
жұмыстың кәсіби ерекшеліктерін айқындайды. Медициналық – әлеуметтік 
көмек көрсетуге қатысатын әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның аралас 
мамандық мамандарының-дәрігерлердің, педагогтардың, психологтардың, 
заңгерлердің қатысуын талап ететін және қиын өмірлік жағдайға тап болған 
клиенттің барлық мәселелерін шешудегі үйлестіруші рөлін атап өткен жөн. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман науқас, оның жағдайы, 
жақындары, отбасы туралы қосымша мәліметтер жинауға, өз қызметінің 
теориялық негіздерін таңдауға ерікті. Алайда, ең бастысы, олар денсаулық 
сақтау саласындағы әлеуметтік жұмыс маманының алдында тұрған 
міндеттерді ақпараттық қамтамасыз етуге дейін азаяды: 

• дағдарыс жағдайында науқастың жақындарын қолдау мен өзін-
өзі қолдауды оңтайландыру; 

• науқастың әлеуметтік ортамен оңтайлы байланысын қамтамасыз 
ету;      

• медициналық мекеме қызметкерлерінің науқастың отбасымен 
және жақындарымен байланысын қамтамасыз ету; 

• клиенттің ауруының қайғылы нәтижесі жағдайында жақындары 
мен туыстарына қолдау көрсету. 

Халыққа толыққанды медициналық-әлеуметтік көмек көрсету үшін 
жоғары, арнаулы орта білімі бар мамандардың және жалғызілікті, қарт 
адамдарды, мүмкіндіктері шектеулі адамдарды, ауыр созылмалы 
науқастарды күтуге ерікті түрде көмектесетін персоналдың жұмысын 
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көздейтін үш деңгейлі жүйе қажет. 
Медициналық-әлеуметтік көмек көрсетудің кешенді тәсілі барлық үш 

деңгейдегі мамандардың бір мезгілде қатысуын көздейді. 
Медициналық-әлеуметтік бағыттағы маманның сәтті әлеуметтік 

жұмысы үшін аймақтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын анықтау өте 
маңызды: оның криминогенділігі, әлеуметтік қауіпті аурулармен ауыру 
деңгейі (дифтерия, жыныстық жолмен берілетін аурулар (ЖЖБИ), 
туберкулез және т.б.). Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маман емдеу-профилактикалық ұйымдардың медицина 
қызметкерлерімен өзара іс-қимыл жүйесін ретке келтіреді, қызмет 
көрсетілетін өңірдің халқына медициналық-әлеуметтік көмек 
бағдарламаларын жасайды және енгізеді, орта буын жұмыскерлерімен 
әлеуметтік іс-шараларды жібереді және өткізуді бақылайды, ведомстводан 
тыс аралас ұйымдармен (психологтар, педагогтар, заңгерлер және т.б.) 
медициналық-әлеуметтік қызметтің қызметін үйлестіреді, басқа да 
ұйымдастырушылық мәселелерді шешеді. Аралас қызметтермен қызметті 
үйлестіру мысалы орталықтарда, мектептерде, жеке және т.б. 
психологтардың, заңгерлердің семинарларын, дәрістерін, консультацияларын 
ұйымдастыру болып табылады [15]. 

Орта буын медициналық-әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның негізгі 
функциялары нақты қызметтерді іске асыру бойынша отбасылармен тікелей 
патронаждық жұмыс болып табылады. Бұл-мүмкіндігі шектеулі, созылмалы 
аурулармен ауыратын, жалғыз басты, арнаулы дүкендер арқылы азық-
түлікпен жеңілдікті бағамен қамтамасыз етілетін адамдарға алғашқы 
медициналық-санитарлық көмек көрсету, дәрі-дәрмектермен, гигиеналық 
және таңу құралдарымен қамтамасыз етуге жәрдемдесу. Орта буын 
әлеуметтік жұмыс жөніндегі мамандар заңгерлерге, педагогтарға, 
психологтарға консультациялық көмек ұйымдастырады, өзіне және өзара 
көмек көрсетуді оқытуды, санитариялық - ағарту жұмыстарын жүргізеді. 
Балалар мен жасөспірімдерде салауатты өмір салтын қалыптастыруға 
қатысады, отбасындағы аномальды құбылыстарды анықтайды және жолын 
кеседі. Жалғыз басты, қарт адамдарға және мүмкіндігі шектеулі адамдарға 
әлеуметтік-тұрмыстық көмекті жүзеге асыруға қатысады, протездерге, 
ортопедиялық техникаға мұқтаж адамдарды анықтайды. Бұл қызметке 
инновациялық тәсіл түрлі созылмалы аурулар: жүрек аурулары, гипертония, 
қант диабеті және т.б. кезінде өзара көмек көрсету үшін емханаларда 
пациенттер бірлестіктерін ұйымдастыру болып табылады [14]. 

Үшінші деңгейдегі әлеуметтік-медициналық жұмысты еріктілер 
орындайды: үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, сенімі бойынша немесе 
жанашырлық пен жанашырлық сезімі бойынша бөгде адамның көмегіне 
мұқтаж адамдарға (жалғызілікті, ауыр науқас адамдардың күтушілері, 
зағиптармен бірге жүретіндер, мүмкіндіктері шектеулі адамдар және т.б.) 
тікелей моральдық, физикалық, психологиялық көмек көрсететін дінге 
сенушілер қатарындағы адамдар. Елде волонтерлік қозғалыс дами бастайды, 
онымен байланыс әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның қатысуымен 
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көздейтін үш деңгейлі жүйе қажет. 
Медициналық-әлеуметтік көмек көрсетудің кешенді тәсілі барлық үш 
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маңызды: оның криминогенділігі, әлеуметтік қауіпті аурулармен ауыру 
деңгейі (дифтерия, жыныстық жолмен берілетін аурулар (ЖЖБИ), 
туберкулез және т.б.). Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік жұмыс 
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көрсетілетін өңірдің халқына медициналық-әлеуметтік көмек 
бағдарламаларын жасайды және енгізеді, орта буын жұмыскерлерімен 
әлеуметтік іс-шараларды жібереді және өткізуді бақылайды, ведомстводан 
тыс аралас ұйымдармен (психологтар, педагогтар, заңгерлер және т.б.) 
медициналық-әлеуметтік қызметтің қызметін үйлестіреді, басқа да 
ұйымдастырушылық мәселелерді шешеді. Аралас қызметтермен қызметті 
үйлестіру мысалы орталықтарда, мектептерде, жеке және т.б. 
психологтардың, заңгерлердің семинарларын, дәрістерін, консультацияларын 
ұйымдастыру болып табылады [15]. 

Орта буын медициналық-әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның негізгі 
функциялары нақты қызметтерді іске асыру бойынша отбасылармен тікелей 
патронаждық жұмыс болып табылады. Бұл-мүмкіндігі шектеулі, созылмалы 
аурулармен ауыратын, жалғыз басты, арнаулы дүкендер арқылы азық-
түлікпен жеңілдікті бағамен қамтамасыз етілетін адамдарға алғашқы 
медициналық-санитарлық көмек көрсету, дәрі-дәрмектермен, гигиеналық 
және таңу құралдарымен қамтамасыз етуге жәрдемдесу. Орта буын 
әлеуметтік жұмыс жөніндегі мамандар заңгерлерге, педагогтарға, 
психологтарға консультациялық көмек ұйымдастырады, өзіне және өзара 
көмек көрсетуді оқытуды, санитариялық - ағарту жұмыстарын жүргізеді. 
Балалар мен жасөспірімдерде салауатты өмір салтын қалыптастыруға 
қатысады, отбасындағы аномальды құбылыстарды анықтайды және жолын 
кеседі. Жалғыз басты, қарт адамдарға және мүмкіндігі шектеулі адамдарға 
әлеуметтік-тұрмыстық көмекті жүзеге асыруға қатысады, протездерге, 
ортопедиялық техникаға мұқтаж адамдарды анықтайды. Бұл қызметке 
инновациялық тәсіл түрлі созылмалы аурулар: жүрек аурулары, гипертония, 
қант диабеті және т.б. кезінде өзара көмек көрсету үшін емханаларда 
пациенттер бірлестіктерін ұйымдастыру болып табылады [14]. 

Үшінші деңгейдегі әлеуметтік-медициналық жұмысты еріктілер 
орындайды: үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, сенімі бойынша немесе 
жанашырлық пен жанашырлық сезімі бойынша бөгде адамның көмегіне 
мұқтаж адамдарға (жалғызілікті, ауыр науқас адамдардың күтушілері, 
зағиптармен бірге жүретіндер, мүмкіндіктері шектеулі адамдар және т.б.) 
тікелей моральдық, физикалық, психологиялық көмек көрсететін дінге 
сенушілер қатарындағы адамдар. Елде волонтерлік қозғалыс дами бастайды, 
онымен байланыс әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның қатысуымен 

   

көптеген проблемаларды шешуге мүмкіндік береді. Ерікті ұйымдардың 
әлеуметтік қызмет көрсету жөніндегі жұмысы қоғам үшін аса маңызды 
мейірімділіктің үлгісі ретінде қарастырылады. 

Халыққа әлеуметтік көмек көрсетуді ұйымдастырудың инновациялық 
нысандарының бірі аумақтық емханалар жанынан құрыла бастаған 
медициналық-әлеуметтік көмек бөлімшелері болып табылады. Медициналық 
және профилактикалық ұйымдар негізінде медициналық әлеуметтік 
құрылымдардың қалыптасуы көптеген себептерге байланысты және 
қоғамдық денсаулық әлеуметтік және медициналық мәселелерді шешуге 
байланысты. 

Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік жұмыс жөніндегі медицина 
маманының жетістігінің кепілі оның халықты қолдау және әлеуметтік қорғау 
жөніндегі кәсіби қызметінде ол бір ведомствоның міндеттері мен 
мүмкіндіктерімен шектелмейді, сонымен бірге денсаулықты нығайтуға және 
сақтауға ықпал ететін негізгі база ретінде әлеуметтік және медициналық 
нормативтік талаптарды басшылыққа алады.  

Медициналық ұйымдардың құрылымындағы әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маман емдеуші дәрігерді бейінді емес жұмыстан: медициналық-
әлеуметтік мәселелерді шешу үшін жүгінетін науқастарды қабылдаудан 
босата алады (медициналық карталарды, анықтамаларды ресімдеу, 

әлеуметтік көрсеткіштер бойынша дәрілік препараттардың рецептерін 
жазып беру және т.б.). Медициналық-әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман 
хирургиялық стационардан «ерте» шығарылғаннан кейін науқастарды 
бақылауға арналған үйдегі стационар, емханалардағы күндізгі стационар 
сияқты құрылымдарда өзінің білімдері мен білімдерін қолдана алады, оңалту 
орталықтарында, емдеу бөлімшелерінде, медициналық-әлеуметтік 
қамтамасыз ету мекемелерінде және т.б. қажет болуы мүмкін [15]. 

Мүгедек адамға көмек көрсету кезінде денсаулық сақтау ұйымдарында 
әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманға ерекше рөл беріледі. Азаматтардың осы 
санатының кепілдендірілген құқықтары мүмкіндігі шектеулі адамның ресми 
мәртебесін алған кезде күшіне енеді, сондықтан әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маман азаматтарды медициналық әлеуметтік сараптамаға жіберу тәртібін 
білуі керек, бұл көбінесе мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін қиын және 
күрделі рәсімге айналады. Медициналық-әлеуметтік сараптамаға еңбекке 
қабілеттілігі мен тіршілік әрекетінің тұрақты шектелу белгілері бар және 
әлеуметтік қорғауға мұқтаж азаматтар жіберіледі. 

Мүмкіндігі шектеулі жандарды жаңа жағдайда, туған үйінің 
қабырғасынан тыс өмірге бейімдеу мақсатында медициналық - әлеуметтік 
көмек көрсетуде интернат-үйлер маңызды рөл атқарады. Мұнда олар 
қауіпсіздік пен белгілі бір әлеуметтік кепілдіктерге ие болады. 
Патологиялардың сипатына қарай мүмкіндіктері шектеулі ересек адамдар 
психоневрологиялық интернаттарда, жалпы үлгідегі интернат - үйлерде, 
балалар ақыл – есі кем балаларға және дене кемістігі бар контингентке 
арналған интернат-үйлерде ұсталады. Әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маманның қызметі мүмкіндігі шектеулі адамның патологиясының сипатымен 
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де анықталады және оның оңалту әлеуетімен байланысты. Интернат 
үйлеріндегі әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның барабар қызметін жүзеге 
асыру үшін осы мекемелердің функциялары мен құрылымдық 
ерекшеліктерін білу қажет. 

Медициналық-әлеуметтік жұмыс медициналық, әлеуметтік-құқықтық 
және психологиялық-педагогикалық сипаттағы мультидисциплинарлық 
кәсіби қызметке инновациялық тәсіл ретінде қарастырылады, ол тек қалпына 
келтіруге ғана емес, сонымен бірге денсаулықты нығайтуға, сақтауға, оның 
ішінде қарт адамдарға да бағытталған. Бұл денсаулықты қорғауға деген 
көзқарасты түбегейлі өзгертеді,  
өйткені ол ауыр асқынулар мен өлімге әкелуі мүмкін ауырсыну 
процестерінің дамуының ертерек кезеңдеріне жүйелі медициналық-
әлеуметтік әсер етеді. Осылайша, медициналық-әлеуметтік жұмыс айқын 
оңалтуды ғана емес, сонымен қатар профилактикалық бағытты да алады, бұл 
қарт адамдар үшін ерекше маңызды. 

Медициналық-әлеуметтік жұмыстың байланысты қызмет түрлерінің 
орнын белгілей отырып, әлеуметтік жұмыс маманының әсіресе қарт 
адамдарда туындайтын және байланысты мамандықтар мамандарының – 
дәрігерлердің, мұғалімдердің, психологтардың, заңгерлердің және 
басқалардың қатысуын талап ететін проблемалар кешенін шешудегі 
үйлестіруші рөлін атап өткен жөн.  

Медициналық әлеуметтік қызмет мультидисциплинарлық қызметтің 
бір түрі болып табылады және әлеуметтік қызмет пен халықтың денсаулығын 
қорғау қызметтерінің өзара мүдделері саласында жүзеге асырылады. 
Медициналық әлеуметтік қызмет денсаулық сақтау жүйесінің әдістері мен 
формаларын қолданады: оңалту, профилактикалық, психотерапиялық және т. 
б. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінде медициналық-әлеуметтік қызмет 
әлеуметтік жәрдемақыларды, әлеуметтік кеңес беруді, үйде және 
стационарлық мекемелерде, әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінде, 
күндізгі болу ұйымдарында әлеуметтік қызмет көрсетуді, уақытша баспана 
беруді және т.б. қолданады [14]. 

Осылайша, денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маманға халыққа әлеуметтік көмек көрсетуде елеулі рөл беріледі. 
Инновациялық технологияларды одан әрі іздеу, осы саладағы әлеуметтік 
және медициналық қызметкерлер ынтымақтастығының қолайлы нұсқаларын 
іздеу ел халқының өмірі мен денсаулығының сапасын жақсартуға ықпал 
ететін болады. 
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Мақсат денсаулық сақтаудағы әлеуметтік сала мамандары қызметінің 
жүйе құраушы элементі ретінде қарастырылады. Мақсаттарды 
қалыптастырудың бірнеше тетіктерін бөліп көрсетуге болады, олардың 
жетістігі әлеуметтік технологиямен қамтамасыз етіледі. 
Денсаулық сақтауда әлеуметтік технологияларды қолданудың негізгі 
мақсаты 
- бұл адамдардың өмір салты мен факторларын, әлеуметтік-экономикалық 
жағдайлардың халық денсаулығына, сондай-ақ оның жекелеген топтарына 
әсер ету заңдылықтарын пайдалану. Сонымен қатар, денсаулық сақтауда 
әлеуметтік технологияларды қолданудың негізгі мақсаты қоршаған ортаның 
зиянды факторларының әсерін жоюға бағытталған қоғамдық және 
мемлекеттік іс-шаралардың, әдістер мен жолдардың тиімді жүйесін 
қабылдау, 
белсенді өнімді ұзақ өмір сүру кезеңін ұлғайту, қоғамның барлық 
мүшелерінің денсаулығының жоғары деңгейін қамтамасыз ету болып 
табылады. 
Денсаулық сақтау жүйесіндегі әлеуметтік сала маманы 
халықты әлеуметтік қорғауды тікелей құрушы болып табылады, 
тек денсаулығы үшін ғана емес, сонымен қатар өз қамқоршыларының 
әлеуметтік әл-ауқаты үшін де жауап береді. 
Кез-келген аурудың әлеуметтік салдары да әлеуметтік жұмыс  
маманының күшін қолдану саласы болып табылады [14]. 

Мемлекеттік маңызы бар және масштабтағы маңызды әлеуметтік 
технология-халықтың салауатты өмір салтын қалыптастыру. 

Денсаулық сақтау саласында адам денсаулығына немесе денсаулық 
есебінен қаражат үнемдеуге болмайды. Денсаулықты сақтауда ең жақсы 
нәтижелерге қол жеткізудің оңтайлы нұсқаларын таңдау, бөлу үшін 
халықтың денсаулық сақтау саласында әртүрлі әлеуметтік технологияларды 
қолдануды талдау, медициналық және профилактикалық шараларды 
экономикалық негіздеу қажет. 

Клиникалық дәрігерлер үшін түсініксіз екі «ауруға» байланысты 
әлеуметтік - медициналық технологияларды қолданудың тағы бір бағыты 
пайда болды»: 

1) Иракта осы атпен операцияға қатысқан НАТО әскери күштерінде 
пайда болған «шөл дауылдары» синдромы; 

2) «Балқан синдромы» - НАТО-ның Балқандағы бітімгерлерінде 
пайда болған белгісіз ауру (снарядтардың жабындарында әлсіз радиацияның 
болуы ештеңені түсіндірмейді, өйткені белгісіз аурудың белгілері 
радиациялық аурудың болуын болдырмайды). 

Сондай-ақ, бізде осы уақытқа дейін Чернобыль апатының зардаптарын 
жоюға арналған науқастар бар, оларда радиациялық ауру алынып тасталды, 
дегенмен, жойғыштар ауырып, мүмкіндігі шектеулі адамдарға айналды. 
НАТО-ның кеңестік таратушылары мен екі науқанның сарбаздарының 
шағымдары өте ұқсаб. 

Әрі қарай, хоспистердегі әлеуметтік-медициналық жұмысқа тоқталу 
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керек. Хоспистік қозғалыстың пайда болуы қартаю мен өлімге ерекше назар 
аударатын гуманистік дәстүрлермен тікелей байланысты. Адам өміріндегі екі 
негізгі оқиға - туылу және өлім - бәрі тең. Хоспистік қозғалыстың барлық 
жылдарында дау – дамайлар тоқтамайды - денсаулық сақтау саласындағы 
жалпы жағдай белгілі болған кезде қайтыс болған адамдарға көмектесу үшін 
осындай жоғары шығындар ақталды ма [15]. 

Оларға деген көзқарас - қоғамның адамгершілік өлшемі. Әлемдегі 
хоспистік қозғалыстың дамуының басталуы рухани ойлардың сөзсіз 
нәтижесі, өкінуге, әлемді жақсы жаққа өзгертуге деген табиғи ұмтылыб. 

Хоспис - науқасқа кешенді медициналық, әлеуметтік және 
психологиялық көмек көрсету жүйесі, қайтыс болған адамға қорқыныш 
сезімінсіз, мүмкіндігінше толық өмір сүруге көмектесетін гуманистік 
дүниетаным жүйесі. Медициналық көмек аясында дәрігерлер анестезияны 
және симптоматикалық емдеуді жүргізеді. Әлеуметтік жұмыс мамандары 
клиенттер мен олардың отбасыларының кепілдендірілген құқықтарын 
қамтамасыз етуге көмектеседі, материалдық қолдау көрсетеді, сонымен қатар 
туыстарына әлеуметтік-психологиялық тренингтер өткізеді, пациенттер мен 
олардың отбасы мүшелеріндегі қорқыныш, депрессия сезімдерін жеңілдетуге 
көмектеседі. 
 

3.2.3. Ана мен баланы қорғау саласындағы мемлекеттік саясат 
 

Ана мен баланы қорғау (АБҚ) – бұл әйелдер мен балалардың 
денсаулығын нығайтуға және сақтауға, әйелдің өзінің маңызды әлеуметтік 
функциясын – яғни дені сау баланы тууы мен тәрбиелеуін орындауы үшін 
оңтайлы жағдайлар жасауға бағытталған мемлекеттік, қоғамдық және жеке 
сипаттағы шаралар жүйесі [13]. 

Ана мен баланы қорғау жүйесінде емдеу-алдын алу көмегін көрсетудің 
сегіз кезеңін бөліп көрсетуге болады, олардың дәйекті жүзеге асырылуы осы 
жүйенің ұйымдастырушылық бірлігін айқындайды: 

• болашақ ана ретінде қыздың денсаулығын қалыптастыру, оны 
болашақ анаға дайындау; 

• әйелге емдік-профилактикалық көмек жүктілік басталғанға 
дейін; 

• ұрықты антенаталдық қорғау; 
• босану кезеңінде әйелдің денсаулығын сақтау, ұрықты 

интранатальды қорғау; 
• босанғаннан кейінгі кезеңде ана мен жаңа туған нәрестенің 

денсаулығын қорғау; 
• баланың мектепке түскенге дейінгі денсаулығын қорғау; 
• оқушының денсаулығын қорғау; 
• жасөспірімнің денсаулығын сақтау және оны «ересектерге» 

медициналық қызмет көрсету желісіне беру. 
Бала мен ананы қорғау жүйесі жұмысының барлық кезеңдерінде тұрған 

міндеттерді іске асыруды жоғары білікті мамандардың көп саны жұмыс 
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жалпы жағдай белгілі болған кезде қайтыс болған адамдарға көмектесу үшін 
осындай жоғары шығындар ақталды ма [15]. 

Оларға деген көзқарас - қоғамның адамгершілік өлшемі. Әлемдегі 
хоспистік қозғалыстың дамуының басталуы рухани ойлардың сөзсіз 
нәтижесі, өкінуге, әлемді жақсы жаққа өзгертуге деген табиғи ұмтылыб. 

Хоспис - науқасқа кешенді медициналық, әлеуметтік және 
психологиялық көмек көрсету жүйесі, қайтыс болған адамға қорқыныш 
сезімінсіз, мүмкіндігінше толық өмір сүруге көмектесетін гуманистік 
дүниетаным жүйесі. Медициналық көмек аясында дәрігерлер анестезияны 
және симптоматикалық емдеуді жүргізеді. Әлеуметтік жұмыс мамандары 
клиенттер мен олардың отбасыларының кепілдендірілген құқықтарын 
қамтамасыз етуге көмектеседі, материалдық қолдау көрсетеді, сонымен қатар 
туыстарына әлеуметтік-психологиялық тренингтер өткізеді, пациенттер мен 
олардың отбасы мүшелеріндегі қорқыныш, депрессия сезімдерін жеңілдетуге 
көмектеседі. 
 

3.2.3. Ана мен баланы қорғау саласындағы мемлекеттік саясат 
 

Ана мен баланы қорғау (АБҚ) – бұл әйелдер мен балалардың 
денсаулығын нығайтуға және сақтауға, әйелдің өзінің маңызды әлеуметтік 
функциясын – яғни дені сау баланы тууы мен тәрбиелеуін орындауы үшін 
оңтайлы жағдайлар жасауға бағытталған мемлекеттік, қоғамдық және жеке 
сипаттағы шаралар жүйесі [13]. 

Ана мен баланы қорғау жүйесінде емдеу-алдын алу көмегін көрсетудің 
сегіз кезеңін бөліп көрсетуге болады, олардың дәйекті жүзеге асырылуы осы 
жүйенің ұйымдастырушылық бірлігін айқындайды: 

• болашақ ана ретінде қыздың денсаулығын қалыптастыру, оны 
болашақ анаға дайындау; 

• әйелге емдік-профилактикалық көмек жүктілік басталғанға 
дейін; 

• ұрықты антенаталдық қорғау; 
• босану кезеңінде әйелдің денсаулығын сақтау, ұрықты 

интранатальды қорғау; 
• босанғаннан кейінгі кезеңде ана мен жаңа туған нәрестенің 

денсаулығын қорғау; 
• баланың мектепке түскенге дейінгі денсаулығын қорғау; 
• оқушының денсаулығын қорғау; 
• жасөспірімнің денсаулығын сақтау және оны «ересектерге» 

медициналық қызмет көрсету желісіне беру. 
Бала мен ананы қорғау жүйесі жұмысының барлық кезеңдерінде тұрған 

міндеттерді іске асыруды жоғары білікті мамандардың көп саны жұмыс 

   

істейтін елде жұмыс істейтін емдеу-алдын алу мекемелерінің кең желісі 
жүзеге асырады [13]. 

Ана мен баланы қорғау мекемелері: балалар үйі, мамандандырылған 
балалар үйі, әйелдер консультациясы, сүт асханасы, перзентхана, 
перинаталдық орталық, отбасын жоспарлау және репродукция орталығы. 

Ана мен бала денсаулығы қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық 
жағдайдың маңызды көрсеткіші болып табылады, ол оны қорғау үшін 
мемлекеттің тынымсыз қамқорлығын талап етеді. Ана мен баланы қорғау 
жүйесі кең заңнамалық базамен қамтамасыз етілген отандық денсаулық 
сақтауды дамытудың басым бағыты болып табылады. 

Мемлекет жүкті әйелдердің денсаулық жағдайына және физиологиялық 
ерекшеліктеріне сай келетін жағдайларда жұмыс істеу құқығын қамтамасыз 
етеді. Әрбір әйел жүктілік кезеңінде, босану кезінде және одан кейін 
азаматтардың денсаулығын сақтауға арналған нысаналы қорлардың 
қаражаты есебінен мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесі мекемелерінде 
Мамандандырылған медициналық көмекпен қамтамасыз етіледі. 
Денсаулық сақтау мүддесінде кәмелетке толмағандардың: 

• балалар мен жасөспірімдердің медициналық қызметтерінде 
диспансерлік бақылау және емдеу; 

• жеңілдікті шарттармен медициналық-әлеуметтік көмек және 
тамақтану; 

• барлық деңгейдегі бюджет қаражаты есебінен олардың кәсіби 
жарамдылығын айқындау кезінде тегін медициналық консультация; 

• санитарлық-гигиеналық білім беру; 
• олардың физиологиялық ерекшеліктеріне және денсаулық 

жағдайына жауап беретін, оларға қолайсыз факторлардың әсерін 
болдырмайтын жағдайларда оқу мен еңбекке; 

• денсаулық жағдайы туралы қажетті ақпаратты олар үшін 
қолжетімді нысанда алу. 

Қыздардың денсаулығы-болашақ аналар. Баланың денсаулық жағдайы 
көбінесе оны дүниеге әкелген ананың денсаулық жағдайымен анықталады. 
Салғандарымыз күтуге болады, бұл науқас анасы аналар дені сау бала. Бірақ 
фертильді жастағы әйелдердің денсаулығы олардың өмірінің алғашқы 
күндерінен бастап қалыптасады. Балалық шақта әйелдердің жалпы 
соматикалық денсаулығының қалыптасуы жүреді, көптеген органикалық, 
әсіресе әйел жыныс мүшелерінің функционалды аурулары пайда болады, 
физикалық және жыныстық дамудың негізі қаланады. Қыздар 
денсаулығының төмен көрсеткіштері тұйық шеңбердің пайда болуына 
әкеледі: науқас қыз – науқас қыз – науқас әйел – науқас ана – науқас бала 
[15]. 

Сондықтан денсаулық сақтаудың маңызды міндеттерінің бірі-бұл 
шеңберді бұзу қажеттілігі. Осыдан кейін ғана туылған балалардың сау 
ұрпағын алуға болады. 

Репродуктивті потенциалды әйелдің әлеуметтік жетілуіне жеткен кезде 
сау ұрпақтарын көбейтуге мүмкіндік беретін психикалық және физикалық 
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жағдай деңгейі деп түсіну керек. Егер бала оңтайлы жағдайда тәрбиеленсе, 
онда репродуктивті потенциал мен оған әсер ететін факторлар арасында тепе-
теңдік жағдайы болады. Әр баланың ағзасында белгілі бір репродуктивті 
ресурстар бар, яғни.тепе-теңдікті оң бағытта өзгерту және сол арқылы 
репродуктивті әлеуетті арттыру мүмкіндігі. 

Осылайша, гинекологиялық аурулар олардың төмен анықталуымен 
жоғары таралымға ие. Олар әйелдердің репродуктивті функциясына теріс 
әсер етеді және жүктіліктің, бедеуліктің, жүктілік пен босану кезіндегі 
асқынулардың пайда болуына әкелуі мүмкін, жаңа туған нәрестенің 
денсаулығына әсер етуі мүмкін. 

 
3.2.4. Әлеуметтік-медициналық ағарту қызметі 

 
Ағарту биологиялық және физикалық қоршаған орта туралы ғана емес, 

сонымен бірге экологиялық жағдай мен адам дамуының проблемаларын 
түсінуге ықпал етуі керек. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы білім 
кешенін игеру, алған дағдыларын іс жүзінде жүзеге асыру – бұл экологиялық 
білім. 

Оны жүзеге асыру үшін барлық жастағы адамдар үшін қоршаған 
ортаны сақтау және дамыту мәселелері бойынша ағартудың тиісті деңгейін 
қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және дамыту тұжырымдамаларын 
осы саладағы негізгі проблемалардың туындауына себеп болатын себептерді 
талдай отырып, барлық оқу бағдарламаларына енгізу қажет. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі әрбір маман үшін СӨС насихаттау 
жұмыстың қажетті және маңызды бөлімі, оның кәсіби міндеті болып 
табылады. 

Емдеу - алдын алу мекемелерінің келушілерімен және науқастарымен 
күнделікті жеке санитарлық - ағарту жұмыстарынан басқа барлық медицина 
қызметкерлері (дәрігерлер, акушерлер, фельдшерлер, медбикелер) ай сайын  
кемінде 4 сағат жұмыс уақытын халық арасында гигиеналық және 
медициналық білімді жаппай топтық насихаттауға арнауы тиіб. Бұл 
жұмыстың нәтижелері медицина қызметкерлерінің, бөлімдердің және жалпы 
медициналық мекемелердің түпкілікті нәтижесінің моделі мен сапасын 
бағалау критерийлеріне енгізілген. 

Емдеу-алдын алу мекемесінде санитарлық ағарту үшін гигиеналық 
тәрбие және оқыту саласында 5 жылдан кем емес жұмыс өтілі бар тиісті 
дайындығы бар бас дәрігер – санпросветорганизатор (дәрігер немесе орта 
буындағы медицина қызметкері) жауап береді. Ол санитарлық-ағарту 
саласында үйлестіруші, ұйымдастырушы және бақылаушы функцияларды 
жүзеге асырады. 

Медициналық профилактика бөлімшесі (кабинеті) аумақтық 
емханалардың, орталық аудандық (қалалық) ауруханалардың емханалық 
бөлімдерінің (бөлімшелерінің), медициналық-санитариялық бөлімдердің 
құрамында ұйымдастырылады, сондай-ақ мұндай кабинеттер басқа ЛПО-да 
(денсаулық сақтау құрылымдарын басқару органының шешімі бойынша) 
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жағдай деңгейі деп түсіну керек. Егер бала оңтайлы жағдайда тәрбиеленсе, 
онда репродуктивті потенциал мен оған әсер ететін факторлар арасында тепе-
теңдік жағдайы болады. Әр баланың ағзасында белгілі бір репродуктивті 
ресурстар бар, яғни.тепе-теңдікті оң бағытта өзгерту және сол арқылы 
репродуктивті әлеуетті арттыру мүмкіндігі. 

Осылайша, гинекологиялық аурулар олардың төмен анықталуымен 
жоғары таралымға ие. Олар әйелдердің репродуктивті функциясына теріс 
әсер етеді және жүктіліктің, бедеуліктің, жүктілік пен босану кезіндегі 
асқынулардың пайда болуына әкелуі мүмкін, жаңа туған нәрестенің 
денсаулығына әсер етуі мүмкін. 

 
3.2.4. Әлеуметтік-медициналық ағарту қызметі 

 
Ағарту биологиялық және физикалық қоршаған орта туралы ғана емес, 

сонымен бірге экологиялық жағдай мен адам дамуының проблемаларын 
түсінуге ықпал етуі керек. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы білім 
кешенін игеру, алған дағдыларын іс жүзінде жүзеге асыру – бұл экологиялық 
білім. 

Оны жүзеге асыру үшін барлық жастағы адамдар үшін қоршаған 
ортаны сақтау және дамыту мәселелері бойынша ағартудың тиісті деңгейін 
қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және дамыту тұжырымдамаларын 
осы саладағы негізгі проблемалардың туындауына себеп болатын себептерді 
талдай отырып, барлық оқу бағдарламаларына енгізу қажет. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі әрбір маман үшін СӨС насихаттау 
жұмыстың қажетті және маңызды бөлімі, оның кәсіби міндеті болып 
табылады. 

Емдеу - алдын алу мекемелерінің келушілерімен және науқастарымен 
күнделікті жеке санитарлық - ағарту жұмыстарынан басқа барлық медицина 
қызметкерлері (дәрігерлер, акушерлер, фельдшерлер, медбикелер) ай сайын  
кемінде 4 сағат жұмыс уақытын халық арасында гигиеналық және 
медициналық білімді жаппай топтық насихаттауға арнауы тиіб. Бұл 
жұмыстың нәтижелері медицина қызметкерлерінің, бөлімдердің және жалпы 
медициналық мекемелердің түпкілікті нәтижесінің моделі мен сапасын 
бағалау критерийлеріне енгізілген. 

Емдеу-алдын алу мекемесінде санитарлық ағарту үшін гигиеналық 
тәрбие және оқыту саласында 5 жылдан кем емес жұмыс өтілі бар тиісті 
дайындығы бар бас дәрігер – санпросветорганизатор (дәрігер немесе орта 
буындағы медицина қызметкері) жауап береді. Ол санитарлық-ағарту 
саласында үйлестіруші, ұйымдастырушы және бақылаушы функцияларды 
жүзеге асырады. 

Медициналық профилактика бөлімшесі (кабинеті) аумақтық 
емханалардың, орталық аудандық (қалалық) ауруханалардың емханалық 
бөлімдерінің (бөлімшелерінің), медициналық-санитариялық бөлімдердің 
құрамында ұйымдастырылады, сондай-ақ мұндай кабинеттер басқа ЛПО-да 
(денсаулық сақтау құрылымдарын басқару органының шешімі бойынша) 

   

құрылуы мүмкін [16]. 
 
 

Қысқаша қорытынды 
 

Осы бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар дәрігерге дейінгі 
медициналық көмек көрсетуді, аурулардың профилактикасын жүргізуді, СӨС 
қалыптастыруды үйренеді. 
 

Практикалық тапсырмалар  
1. ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітілген адам бала асырап ала 

алмайтын, баланы қорғаншылыққа (қамқоршылыққа) қабылдай алмайтын, 
баланы қабылдайтын отбасына қабылдай алмайтын   
аурулардың арнайы тізбесін зерделеу. Осы аурулардың тізімін жасаңыз. 

2. Нормативтік құжаттар негізінде Қазақстан Республикасы 
аумағындағы халықтың санитарлық - эпидемиологиялық салауаттылығына 
бағалау жүргізілсін. 

3. Мигранттармен медициналық және әлеуметтік жұмыстың негізгі 
мәселелерін анықтаңыз. 

4. Қазақстан Республикасы Конституциясының азаматтардың 
денсаулығын сақтау туралы негізгі баптары мен олардың мазмұнын атап 
өтіңіз. 

5. Қазіргі жағдайда алкоголизм мен нашақорлықтың медициналық 
және әлеуметтік аспектілерін қарастырыңыз. 

 
Өзіндік бақылау сұрақтары 

 
1. «Әлеуметтік медицина және оның әлеуметтік саладағы 

маңыздылығы» ұғымына анықтама беріңіз       
2. Салауатты өмір салтын қалыптастырудың жолдары қандай? 
3. Клиникалық және әлеуметтік медицинаның байланысын анықтаңыз 
4. Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік жұмыс маманының 

негізгі функцияларын атаңыз 
5. Денсаулық сақтау саласындағы негізгі әлеуметтік технологияларды 

атаңыз      
6. Медициналық ағарту жұмыстарының мәні неде? 

 
  
  



72    

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1. Мартыненко А. В.Основы социальной медицины: учебник для 

среднего профессионального образования. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 375 с. 

2. Тен Е.Е. Основы социальной медицины / Е.Е. Тен. - М.: Академия, 
2009. - 272 c. 

3. Василенко Н.Ю. Основы социальной медицины. - Владивосток: 
ТИДОТ ДВГУ, 2004. - 129 с. 

4. Лучкевич В.С. Основы социальной медицины и 
управление здравоохранением. - СПб: СПбГМА, 1997. 184 с. 

5. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы социальной медицины. М.: ИЦ 
«Академия», 2007. - 368с. 



73   

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1. Мартыненко А. В.Основы социальной медицины: учебник для 

среднего профессионального образования. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 375 с. 

2. Тен Е.Е. Основы социальной медицины / Е.Е. Тен. - М.: Академия, 
2009. - 272 c. 

3. Василенко Н.Ю. Основы социальной медицины. - Владивосток: 
ТИДОТ ДВГУ, 2004. - 129 с. 

4. Лучкевич В.С. Основы социальной медицины и 
управление здравоохранением. - СПб: СПбГМА, 1997. 184 с. 

5. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы социальной медицины. М.: ИЦ 
«Академия», 2007. - 368с. 

   

4-БӨЛІМ. ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
 

Оқу мақсаттары 
Осы бөлімді оқып болғаннан кейін сіз: 
1) Көрсетілетін қызметті алушы тұлғасының эмоционалды-еріктік 

жағдайын бағалай аласыз. 
2) Әр түрлі жас кезеңдерінде тұлғаның даму ерекшеліктерін сипаттай 

аласыз. 
3) Мақсатты топтардың әртүрлі санаттарындағы қарым-қатынас 

деңгейін, қақтығыстардың себептері мен олардың түрлерін анықтай аласыз. 
4) Кәсіби қызметке бейімделе аласыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алдын ала талаптар 
Осы схемада «Әлеуметтік жұмыс маманы» біліктілігінің кейбір кәсіби 

модульдері көрсетілген. Курсты төменнен жоғары қарай игерудің 
ұсынылатын реттілігі. Шеберлік деңгейі курс схемасы бойынша 
жылжытылған сайын жоғарылайды. Осы бөлімді оқып-үйрену алдында білім 
алушылар «жалпы кәсіптік этика мен қарым-қатынас мәдениетін қолдану», 
«қоғамда және еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін 
әлеуметтік ғылымдар білімін қолдану», «дәрігерге дейінгі медициналық 
көмек көрсету»бөлімдерін оқып-үйренулері қажет. 
 

Қажетті оқу материалдары 
1) Дәріс конспектілері. 
2) Қосымша анықтамалықтар, сөздіктер. 
3) Электрондық ресурстар. 
4) Ұсынылатын нормативтік құжаттар. 

Курс схемасы Жалпы 
психология 

 
 

Жас 
психологиясы 

Әлеуметтік 
психология 

 

Оқу-танысу 
практикасы 

Жалпы кәсіби этиканы 
және қарым-қатынас мәдениетін 

қолдану 

Қоғам мен еңбек ұжымында  
әлеуметтену және бейімделу үшін 
әлеуметтік ғылымдар негіздерін 

қолдану 

Әлеуметтік-психологиялық 
қызмет көрсету 

 
Дәрігерге дейінгі медициналық  

көмек көрсету 
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Кіріспе 
 

Осы бөлімде тұлғаның эмоционалды-еріктік жағдайын бағалау үшін 
қажетті білім, білік және дағдылар сипатталады; әр түрлі жас кезеңдерінде 
адамды тану; мақсатты топтардың әртүрлі санаттарындағы психологиялық 
атмосфера анықталады. 

Бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: психология негіздерін 
және адамның психологиялық таным әдістерін; әрбір жас кезеңіндегі 
психологиялық даму ерекшеліктерін; шағын топтардың жіктелуін; 
жанжалдардың әлеуметтік-психологиялық сипаттамасын меңгереді. 

Бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар: бастапқы психологиялық 
өзіне-өзі көмек көрсету тәсілдерін пайдалануды; әрбір жас кезеңінде 
адамның даму ерекшеліктерін анықтау әдістерін; жанжалдардың себептері 
мен түрлерін анықтауды үйренеді. Әлеуметтік-психологиялық мәселелерді 
тұжырымдай отырып және әлеуметтік-психологиялық көмектің әдістері мен 
құралдарын айқындай отырып, алынған деректер негізінде кәсіби жағдайды 
модельдеу; өз қызметінің нәтижелерін рефлексиялауды жүзеге асыру. 
 
 

4.1. СУБЪЕКТ ТҰЛҒАСЫНЫҢ ЭМОЦИОНАЛДЫ-ЕРІКТІК 
СИПАТТАМАСЫ 

4.1.1. Жеке тұлғалар және оның психологиялық ерекшеліктері 
туралы жалпы түсінік 
 

Психология жеке психологиялық процестерді, олардың ерекшеліктері 
мен заңдылықтарын ғана емес, сонымен бірге осы процестердің белгілі бір 
тасымалдаушысы – адамның жеке басының психологиялық ерекшеліктерін 
де зерттейді. 

Тұлға санатын қарастыра отырып, қазіргі психология адамның 
әлеуметтік мәнін негізге алады. 

Жеке тұлға қоғамнан тыс өмір сүре алмайды. Адам әр уақытта әртүрлі 
әлеуметтік топтардың мүшесі болып саналады-отбасы, орта және жоғары оқу 
орны, кәсіпорындағы жұмысшы топ және әрқашан тарихи негіздемесі бар 
белгілі бір психологиялық сипаттамаларға ие. Оларға қажеттіліктер, 
мүдделер, стандарттар мен дүниетаным, саяси сенімдер, физиологиялық 
және интеллектуалдық мүмкіндіктер, темперамент және мінез жатады. 
Олардың қалыптасуы әлеуметтік-еңбек іс-әрекетімен делдал болады және 
нәтижесінде адамның әлеуметтік мәнін білдіреді, адамда қоғамның мүшесі 
ретінде дамитын белгілерді сипаттайды; оларды адамның биологиялық 
қалыптасуының өнімі ретінде елестету мүмкін емес [17]. 

Психологиялық ғылымда адамға қатысты белгілі бір пікірлер бар: 
тақырып, субъект, жеке тұлға. 

Біріншіден, психология әрдайым адамды тарихи және әлеуметтік 
процестердің субъектісі (қатысушысы, орындаушысы), субъект рөлінде 
бағалайды 
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бар шындықты білу және қайта құру көзі ретінде қызмет ететін белгілі бір 
жұмыб. Бұл жағдайда белсенділік қоршаған әлемді және өзін жақсартуға 
ықпал ететін энергияның бір түрі ретінде көрінеді. 

Екіншіден, адамның жеке тұлға ретіндегі психологиялық бағасы 
мынаны білдіреді: 

 фило-және онтогенетикалық ерекшеліктері бар басқа тірі тіршілік 
иелерінің өкілі ретіндегі ерекшелігі; 

 тек өзіне ғана тән психика мен мінез-құлыққа ие, адам 
қоғамдастығының жеке өкілі, олар өзара байланысты және адамды ерекше 
тіршілік иесі ретінде сипаттайды. Жеке тұлғаның неғұрлым бірлескен 
ерекшеліктері: оның психофизиологиялық ұйымының тұтастығы мен өзіндік 
ерекшелігі; 

 қоршаған ортамен өзара әрекеттесу процесінде оның барлық 
күш-жігерінің тұрақтылығы. 

Күнделікті өмірде адамның даралығын атап өту оның өзіндік 
ерекшелігін білдіреді. «Даралық» белгілі бір адамның айналасындағы 
адамдарға ұқсамауына ықпал ететін басты ерекшелігі ретінде анықталады. 
Кез-келген адамның жеке басы бар, бірақ ол әр адамда әр түрлі көрінеді. 

Үшіншіден, адамды оның әлеуметтік мәні бірінші орынға шығатын 
тұлға ретінде қарастыру. Қоғамнан тыс адам жеке тұлғаға айналмайды: яғни 
табиғат адамды құруға қатысады, ал оның адам ретінде қалыптасуында басты 
рөл қоғамға тиесілі [18]. 

Саяси қатынастар жеке тұлғаның қалыптасуына белсенді әсер етеді. 
Адамның бостандығы немесе езгісі, саяси құқықтардың болуы оның 
психологиясын анықтайды. 

Тұлға сонымен қатар саяси қатынастар саласында болады. Жеке 
тұлғаның психологиясы оның еркін немесе қысымға ұшырауына, саяси 
құқықтарына ие болуына немесе болмауына, шынымен сайлауға немесе 
сайлануға, қоғамдық өмір мәселелерін талқылауға немесе билеуші таптың 
еркінің орындаушысы болуға байланысты. 

Жеке тұлғаның психологиясына онымен бірге топтағы адамдардың 
қарым-қатынасы әсер етеді. Өзара әрекеттесу және қарым-қатынас жасау, 
адамдар бір-біріне белсенді әсер етеді, қоғамға көзқарастарда, әлеуметтік 
көзқарастарда және қоғамға, жұмысқа, адамдарға, жеке қасиеттерге деген 
қарым-қатынастың басқа түрлерінде келеді. Сонымен қатар, топта адам 
белгілі бір беделге ие болады, белгілі бір позицияны ұстануға тырысады, 
белгілі бір рөлдерді таңдайды [19]. 

Әр түрлі факторлар тұлғаның дамуын негіздейді. Факторларға мыналар 
жатады: жоғары жүйке қызметінің физиологиясының ерекшелігі, 
анатомиялық және физиологиялық ерекшелігі, қоршаған орта мен қоғам, 
қоршаған орта және әлеуметтік пайдалы қызмет. Білім деңгейі және олардың 
көрінісінің ерекшелігін қамтамасыз ету адамның барлық жеке және 
әлеуметтік әрекеттері мен әрекеттерін дұрыс қарастырудың тиімділігін 
анықтайды. 

Психикалық процестер адамның қоршаған шындықтың әсерін 
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бастапқы қабылдауы мен түсінуін қамтамасыз ететін психикалық 
құбылыстар ретінде қарастырылады [20]. 

Психикалық қасиеттер оған тән мінез-құлық пен іс-әрекеттің белгілі бір 
деңгейін анықтайтын ең тұрақты және үнемі көрінетін жеке қасиеттер 
ретінде анықталады. Жеке тұлғаның қасиеттеріне бағдарлау, адамгершілік, 
мінез және қабілеттер жатады. 

Психикалық күйлер белгілі бір кезеңдегі жеке психиканың жұмыс істеу 
қабілеті мен қасиеттері ретінде ұсынылған. Психикалық білім - бұл адамның 
өмірлік және кәсіби шеберлікке ие болу процесінде қалыптасатын 
психикалық құбылыстар [20]. 

Осылайша, жеке физиологиялық және психологиялық 
ерекшеліктерімен ерекшеленетін белгілі бір адам жеке тұлға  деп аталады. 

Олардың сипаттамаларын сипаттайтын жеке тұлғаның психологиялық 
сипаттамалары оның психикалық қасиеттері мен аспектілерін анықтауға 
және осы негізде оның барлық ерекшеліктерін түсінуге бағытталған өзінің 
иерархиялық ішкі құрылымымен сипатталады. 
 
 

4.1.2. Тұлғаның психикалық танымдық процестерінің негіздері 
 

Психика оның физикалық сыртқы әлеммен тікелей өзара 
әрекеттесуімен пайда болды және дамыды. 

Психикалық танымдық процестердің дамуы біздің планетамен өзара 
әрекеттесудің белгілі бір жағдайларында жүреді [21]. 

Психикалық танымдық процестер психиканың жалпы құрылымында 
көрінетін процестер ретінде қарастырылады, оны шартты түрде негізгі 
элементтерге бөледі (кесте 4.1). 
 
4.1-кесте - Танымдық психикалық процестер 
 

Сезім Біздің сезім мүшелерімізге тікелей әсер ететін заттардың жеке 
қасиеттерін көрсету 

Қабылдау Сезім мүшелеріне тікелей әсер ететін заттар мен құбылыстардың жалпы, 
осы объектілердің қасиеттері мен белгілерінің ортақтығында көрінісі 

Есте сақтау Өткен тәжірибені бейнелеу немесе бір нәрсені түсіру, сақтау және 
көбейту 

Қиялдау Болашақтың көрінісі, өткен тәжірибе негізінде жаңа образ жасау 
Ойлау Нысандар мен құбылыстардың мәнін, олардың өзара әрекеттесуін, даму 

заңдылықтарын түсінуге мүмкіндік беретін рефлексиялық әрекеттің ең 
жоғары формасы 

 
Қазіргі психология танымдық процестердің 2 тобын анықтайды: нақты, 

ерекше емеб. 
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бастапқы қабылдауы мен түсінуін қамтамасыз ететін психикалық 
құбылыстар ретінде қарастырылады [20]. 

Психикалық қасиеттер оған тән мінез-құлық пен іс-әрекеттің белгілі бір 
деңгейін анықтайтын ең тұрақты және үнемі көрінетін жеке қасиеттер 
ретінде анықталады. Жеке тұлғаның қасиеттеріне бағдарлау, адамгершілік, 
мінез және қабілеттер жатады. 

Психикалық күйлер белгілі бір кезеңдегі жеке психиканың жұмыс істеу 
қабілеті мен қасиеттері ретінде ұсынылған. Психикалық білім - бұл адамның 
өмірлік және кәсіби шеберлікке ие болу процесінде қалыптасатын 
психикалық құбылыстар [20]. 

Осылайша, жеке физиологиялық және психологиялық 
ерекшеліктерімен ерекшеленетін белгілі бір адам жеке тұлға  деп аталады. 

Олардың сипаттамаларын сипаттайтын жеке тұлғаның психологиялық 
сипаттамалары оның психикалық қасиеттері мен аспектілерін анықтауға 
және осы негізде оның барлық ерекшеліктерін түсінуге бағытталған өзінің 
иерархиялық ішкі құрылымымен сипатталады. 
 
 

4.1.2. Тұлғаның психикалық танымдық процестерінің негіздері 
 

Психика оның физикалық сыртқы әлеммен тікелей өзара 
әрекеттесуімен пайда болды және дамыды. 

Психикалық танымдық процестердің дамуы біздің планетамен өзара 
әрекеттесудің белгілі бір жағдайларында жүреді [21]. 

Психикалық танымдық процестер психиканың жалпы құрылымында 
көрінетін процестер ретінде қарастырылады, оны шартты түрде негізгі 
элементтерге бөледі (кесте 4.1). 
 
4.1-кесте - Танымдық психикалық процестер 
 

Сезім Біздің сезім мүшелерімізге тікелей әсер ететін заттардың жеке 
қасиеттерін көрсету 

Қабылдау Сезім мүшелеріне тікелей әсер ететін заттар мен құбылыстардың жалпы, 
осы объектілердің қасиеттері мен белгілерінің ортақтығында көрінісі 

Есте сақтау Өткен тәжірибені бейнелеу немесе бір нәрсені түсіру, сақтау және 
көбейту 

Қиялдау Болашақтың көрінісі, өткен тәжірибе негізінде жаңа образ жасау 
Ойлау Нысандар мен құбылыстардың мәнін, олардың өзара әрекеттесуін, даму 

заңдылықтарын түсінуге мүмкіндік беретін рефлексиялық әрекеттің ең 
жоғары формасы 

 
Қазіргі психология танымдық процестердің 2 тобын анықтайды: нақты, 

ерекше емеб. 

   

Нақты немесе нақты танымдық-бұл сезім, эмоциялар және мидың 
көмегімен жүзеге асырылатын сенсорлық процестер (сезімдер, қабылдау) 
және рационалды процестер (ұғымдар, пайымдаулар және т.б.), бұл әлемнің 
субъектісі мен өзін түсінуге мүмкіндік береді. 
Нақты процестердің ішінде әдетте қарастырылады: 

Сезіну – бұл заттар мен құбылыстардың белгілі бір қасиеттері 
деңгейінде ақпаратты бастапқы өңдеу процесі; сезім мүшелерінің-көру, есту, 
инстинкт, жанасу және дәмнің нәтижесі ретінде ұсынылған. 

Қабылдау-  сезім органдарының сигналдарын жинақтайтын және 
объектінің, құбылыстың, адамның тұтас бейнесін жасайтын жоғары 
деңгейдегі ақпаратты өңдеу нәтижесі. Бұл ұғымды белгілеу үшін «қабылдау» 
термині қолданылады (лат. perception-ұсыну, қабылдау). 

Ойлау -  бұл адамға ғана тән шындықты бейнелеудің ең жоғары 
деңгейі, оның нәтижесі объективті шындықты жалпылама білу, объектілер 
мен құбылыстардың маңызды белгілерін анықтау болып табылады. 
Ойлаудың негізгі құралдары: ұғымдар, пікірлер және тұжырымдар. 

Ерекше емес немесе әмбебап-бұл процестерге есте сақтау, назар 
аудару, қиял, ерік-жігер кіреді, өйткені олардың арқасында танымдық ғана 
емес, сонымен қатар барлық басқа психикалық және мінез-құлық процестері 
де қамтамасыз етіледі. 

Есте сақтау қоршаған ортамен өзара әрекеттесудің болуын тіркейді 
және тәжірибе түрінде сақтайды, оны мінез-құлықта қолдануға ықпал етеді. 

Назар аудару ең маңызды ақпаратты таңдауға, тиімді іс-қимыл 
бағдарламаларын таңдауға ықпал етеді және олардың орындалуын үнемі 
бақылауды сақтайды. 

Қиялдау жинақталған ақпаратты қолдана отырып, алдағы құбылыстар 
мен оқиғаларды болжауға ықпал етеді. 

Ерік - өзінің қалауын, танымдық және пәндік-практикалық 
мақсаттарын жүзеге асыру қабілетінде көрінеді. 

Осылайша, танымдық психологиялық процестер әлеммен өзара 
әрекеттесуіміздің арналары ретінде қарастырылады. Адамның қоршаған әлем 
туралы алған білімі танымдық психологиялық процестер негізінде жүзеге 
асырылатын танымның жеке актілерін біріктірудің нәтижесі болып 
табылады. 
 
 

4.1.3. Жеке тұлғаның жеке психологиялық қасиеттері 
 

Темперамент, Мінез, Қабілет. Жеке психологиялық ерекшеліктер-бұл 
темперамент, мінез, қабілет, сезім мен эмоцияларда, сондай-ақ ерік-жігердің 
көрінісінде көрінетін адамның психикалық белсенділігінің ерекше 
сипаттамалары. 
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Темперамент және мінез-құлық динамикасы мен мазмұнын, тұлғаның 
эмоционалды - еріктік тұрақтылығын-мінездің құрамдас бөлігі, қабілеттер 
тиімді іс-әрекеттің жүзеге асырылуын анықтайды [22]. 

Темперамент. Темперамент тұлғаның биологиялық компоненті ретінде 
адамның мінез-құлқына әсер етеді [23]. 
Психологияда темперамент түрлері қарастырылады. 

Холерик. Холерикалық типтің өкілдері мінез-құлықтың 
теңгерімсіздігін білдіретін қозғыштықтың жоғарылауымен сипатталады. 
мінез-құлық, агрессивтілік, қарым-қатынас кезінде түзу, энергия. Холериктер 
көңіл-күйдің жиі өзгеруімен ерекшеленеді, жиі басталғанды аяғына дейін 
жеткізбейді. 

Сангин. Ол күшті, теңдестірілген, жылжымалы жүйке жүйесімен, тез 
әрекет етумен, қасақана әрекеттермен сипатталады. Ол өзінің көңілділігіне 
байланысты өмірлік қиындықтарға оңай қарсы тұрады. Ол жұмыста белсенді, 
бірақ ол үшін орындалатын жұмысқа қызығушылық маңызды. 

Флегматикалық. Онда күшті теңдестірілген жүйке жүйесі бар. Бұл 
темпераментдің сипаттамаларына байланысты флегматикалық түсініксіз, 
кейде инертті, мұқият. Реакциялары баяу. 

Меланхолик. Ол әлсіз жүйке жүйесімен ерекшеленеді, жоғары 
сезімталдыққа ие. Ол эмоционалды тұрақсыздықпен, жоғары 
алаңдаушылықпен, невротикалық бұзылуларға бейімділікпен сипатталады. 

Мінезі. Мінез өмірде, мінез-құлықта, оның айналасындағы әлемге, 
өзіне деген көзқарасы түрінде көрінетін тұрақты жеке психологиялық 
қасиеттердің ортақтығы ретінде анықталады [24]. 

Мінезі ерекшеленеді, егер жүйке жүйесінің белгілі бір қасиеттері болса, 
тұқым қуалаушылық мәдени орта факторларына әлі де ұшырайды. 

Қазіргі уақытта мінез-құлық белгілерін жіктеудің әртүрлі тәсілдері бар, 
бірақ олар негізінен келесідей топтастырылған: 

- адамның басқа адамдарға деген көзқарасын көрсету. 
- өзіне деген көзқарасты көрсету. 
- іске, кәсіби қызметке қатынасын көрсететін 
- материалдық әлемге деген көзқарасты көрсету. 

Мінездің құрылымы формасы мен мазмұнымен анықталады. Мазмұн 
үшін адамның өмірге бағдарлануы, көзқарастарда, қажеттіліктерде, 
мүдделерде көрініс табады. Әр түрлі нысандарда сипаттағы көрсетіледі 
спецификалық тәсілдері айқындалған қарым-қатынастар, мінез-құлық, 
бекітілген мінез-құлық ерекшеліктері. 

Қабілеттер. Қабілеттер-бұл жеке тұлғаның психологиялық 
ерекшеліктері, іс-әрекеттер мен коммуникациялардың тиімділігін 
қамтамасыз етеді [25]. 

Қабілеттер білім мен дағдыларды жедел игеруді, жазуды және 
практикада қолдануды анықтайды. 

Біз қабілеттердің ең көп таралған жіктелуін мысалға келтіреміз: 
1) табиғи қабілеттер-туа біткен бейімділіктермен байланысты; 
2) әлеуметтік - тарихи сипатқа ие және қоғамдағы өмірді 
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Темперамент және мінез-құлық динамикасы мен мазмұнын, тұлғаның 
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қамтамасыз ететін ерекше қабілеттер.  
Ерекше қабілеттер мыналарға бөлінеді: 
а) әр түрлі іс-шаралар мен қарым-қатынастардағы адамның тиімділігін 

анықтайтын жалпы; 
б)адамның абстрактілі-логикалық ойлауға бейімділігін анықтайтын 

теориялық және белгілі бір практикалық әрекеттерге бейімділігін 
анықтайтын практикалық. Бұл қабілеттердің жиынтығы дарынды адамдарға 
тән; 

в) педагогикалық Ықпал етудің табысына әсер ететін оқу, адамның 
білімді, іскерлікті, дағдыны игеруі, жеке басының қасиеттерін 
қалыптастыруы және материалдық және рухани мәдениет туындыларын, 
жаңа идеяларды, жаңалықтарды, өнертабыстарды жасаудағы табысты 
айқындайтын шығармашылық. Жеке тұлғаның шығармашылық 
қабілеттерінің ең жоғары дәрежесі-данышпан, ал жеке тұлғаның белгілі бір 
іс-әрекеттегі қабілеттерінің ең жоғары дәрежесі-талант; 

г) адамдармен қарым-қатынас жасау, қарым-қатынас жасау қабілеті, 
атап айтқанда, адамның қарым-қатынас құралы ретінде сөйлеуі, адамдарды 
қабылдау және бағалау қабілеті, әртүрлі ортаға әлеуметтік-психологиялық 
бейімделу, әртүрлі адамдармен байланыс орнату және т. б. 

д) ерекше бейімділікті және олардың дамуын талап ететін қызмет пен 
қарым-қатынастың жекелеген түрлеріндегі адамның табыстылығын 
анықтайтын арнайы құралдар. 

Қабілеттілік деңгейлерін анықтаңыз: дайын білімді қабылдау 
дағдыларын дамытуға бағытталған репродуктивті және жаңасын құруға 
ықпал ететін шығармашылық. 

Сезімдер мен эмоциялар. Сезімдер мен эмоциялар адамның өзіне, іс-
әрекетіне, басқа адамдарға деген көзқарасын сезіну деп аталады [25]. 

Қысқа мерзімді, белгілі бір кезеңде бастан кешіп, қанағаттану немесе 
қанағаттанбау эмоциялар деп аталады және олар бастапқы әсерлермен 
байланысты. Сезімдер тұрақтылық пен ұзақтықпен сипатталады. Сезімдерді 
жіктеу бойынша олар ерекшеленеді: моральдық, зияткерлік және 
эстетикалық. 

Моральдық немесе адамгершілік сезімдер - бұл адамның адамның 
мінез-құлқына және өзіне деген көзқарасын көрсететін сезімдер. Олар 
әділеттілік, ар-ождан санаттарын анықтайтын белгілі бір қоғамда бар 
моральдық қағидаларды орындау немесе бұзу кезінде көрінеді. 

Интеллектуалды сезімдер ақыл-ой процесінде көрінеді және 
танымдық процестермен байланысты. 

Эстетикалық сезімдер қоршаған әлемнің объектілерін, құбылыстары 
мен қатынастарын қабылдаумен байланысты және субъектінің өмірдің 
әртүрлі фактілеріне және олардың өнердегі көрінісіне қатынасын білдіреді. 

Ерік. Ерік адамның ішкі және сыртқы кедергілерді жеңумен 
байланысты өзінің мінез-құлқын саналы түрде реттеу ретінде қарастырылады 
[26]. 
Ерікті әрекеттер қарапайым және күрделі болып бөлінеді. 
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Қарапайым ерікті әрекет мотивацияның автоматты түрде ауысуымен 
сипатталады. 

Күрделі ерікті акт салдарларды ескеруді, мотивтерді білуді, 
тұжырымдарды қабылдауды, оны жүзеге асыруға деген ұмтылыстың тууын, 
оны жүзеге асыру жоспарын құруды және т. б. қамтиды. 

Осылайша, бұл ерекшеліктер адамның мінез-құлқын, қарым-қатынасын 
және қызметін қамтамасыз ететін жүйенің жұмысына кіретін жеке 
биологиялық және әлеуметтік алынған қасиеттерді жалпылау нәтижесі болып 
табылады. 
 
 

4.2. ЖАС ПСИХОЛОГИЯСЫ ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ 
4.2.1. Жас психологиясының дамуын анықтайтын пән, міндеттер 

мен факторлар 
 

Жас психологиясы әр түрлі жастағы жеке дамудың психологиялық 
ерекшеліктерін зерттейді. Ол балалар, жасөспірімдер, жастар психологиясы, 
ересектер және геронтопсихология болып бөлінеді [27]. 

Бір жас кезеңінен екіншісіне ауысу баланың психикасында байқалатын 
және мінез-құлық реакцияларында көрсетілген өзгерістерге әкеледі. 

Даму психологиясының пәні ретінде балалардың өсу кезеңдеріндегі 
психикалық дамуының негізгі сипаттамаларын зерттеу және теориялық 
негіздеу қарастырылады. Даму кезеңдері ретінде жас ерекшеліктері адам 
өмірінің кезеңдері ретінде ұсынылған [27]. 

Онтогенетикалық даму адамның бүкіл өмірінен өтеді және оның жеке 
басының даму факторы ретінде ұсынылған. Онтогенетикалық даму 
барысында тұлғаның дамуы жүреді. 

Даму психологиясының негізгі мәселелері. 
Жас - бұл жеке дамудың уақытша ерекшеліктерін көрсететін санат [28]. 

Хронологиялық (төлқұжат) жас және психологиялық бөліңіз. 
Хронологиялық жас адамның туғаннан бастап өмір сүру ұзақтығы деп 

түсініледі. 
Психологиялық жас - бұл онтогенездің нақты, нақты кезеңі, 

организмнің қалыптасу заңдылықтарымен, даму, білім беру және оқыту 
жағдайымен анықталады. 

Л. Б. Выготским ұсынылды жүйелік талдау жасы, ол кейінірек, Б. Г. 
Аньевпен,Д.  толықтырылды 
Жас компоненттеріне мыналар жатады: 

1. Дамудың әлеуметтік жағдайы - бұл кезең үшін адам мен оның 
айналасындағы әлем арасындағы жеке қарым-қатынаб. 

2. Жаңа құрылымдар - белгілі бір жаста пайда болатын және кейінгі 
психикалық даму процесін басқаратын психикалық және әлеуметтік 
өзгерістер [29]. 

3. Жетекші қызмет - баланың психикасы мен мінез-құлқының оның 
өмірінің нақты кезеңінде дамуына ықпал ететін қызмет. 
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басының даму факторы ретінде ұсынылған. Онтогенетикалық даму 
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Психологиялық жас - бұл онтогенездің нақты, нақты кезеңі, 

организмнің қалыптасу заңдылықтарымен, даму, білім беру және оқыту 
жағдайымен анықталады. 

Л. Б. Выготским ұсынылды жүйелік талдау жасы, ол кейінірек, Б. Г. 
Аньевпен,Д.  толықтырылды 
Жас компоненттеріне мыналар жатады: 

1. Дамудың әлеуметтік жағдайы - бұл кезең үшін адам мен оның 
айналасындағы әлем арасындағы жеке қарым-қатынаб. 

2. Жаңа құрылымдар - белгілі бір жаста пайда болатын және кейінгі 
психикалық даму процесін басқаратын психикалық және әлеуметтік 
өзгерістер [29]. 

3. Жетекші қызмет - баланың психикасы мен мінез-құлқының оның 
өмірінің нақты кезеңінде дамуына ықпал ететін қызмет. 

   

Жетекші қызмет принципін А. Н. Леонтьев кеңінен әзірледі [30]. Осы 
Қағидаға сәйкес, даму процесінде қарым-қатынас, Білім және оларды алу 
әдістері саласындағы ісіктер қалыптасады, бұл көбінесе танымдық процестер 
мен жеке тұлғаның құрылымына әсер етеді. 

Жас кезеңін жіктеу мәселелерімен Аристотель, Я. А. Коменский, Ж.-Ж. 
Руссо және т. б. айналысты. Аристотель (б.з. д. 384-322 жж.) бірінші жас 
кезеңін ұсынды. 

Я. А. Коменский (1592-1670) жалпы білім беру жүйесін енгізді (4.2-
кесте): 
 
Кесте 4.2 - Жас кезеңділігі 
 
Жасы Мектеп түрі Мазмұны білім 
Туғаннан 6 жасқа дейін 
(Балалық шақ) 

Ана мектебі Бастапқы идеялар, қоршаған табиғат пен қоғамдық өмір 
туралы тірі әсерлер; әдептілік, ұқыптылық, еңбекқорлық, 
мойынсұнушылық, шыншылдық, әділеттілік, адамдарға 
деген сүйіспеншілік; дінге кіріспе. 

 6 дейін 12
 жыл (жеткіншек) 

Қарапайым мектеп 
(туған тіл мектебі) 

Туған тілі, арифметика, элементтер геометрия, 
география, табиғаттану, жазба, ән, 
қолөнермен танысу, адамгершілік тәрбие. 

 12 дейін 18
 жыл (жастық шақ) 

Латын мектебі немесе 
гимназия 

Жеті еркін өнер, жаратылыстану, тарих, география. 

 18 дейін 24
 жыл (жетілу) 

Академия (жоғары 
білім) 

Теология, медицина, заң. 

 
Негізгі педагогикалық принциптердің бірі-балалардың жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, мен ұсынған және дәлелдеген. А. Коменский. 
Осы қағиданы негізге ала отырып, мұғалімдер оқу жүктемелерінің көлемін, 
қажетті күнделікті тәртіпті анықтайды, оқуға қажетті материалды таңдайды, 
оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың формалары мен әдістерін таңдайды. 

Жасқа байланысты дағдарыстар мәселесі. Психологияда 
эксперименталды түрде дәлелденген бірнеше жасқа байланысты дағдарыстар 
қарастырылады: 

- мектепке дейінгі жастан мектеп жасына ауысу ретінде сипатталған 7 
жылдық дағдарыс, 

- үш жылдық дағдарыс, қыңырлық пен қыңырлықтың жасы деп 
белгіленген, 

- жыныстық жетілудің теріс кезеңі ретінде сипатталған 13 жылдық 
дағдарыб. 

П. п. Блонскийдің айтуынша, жасқа байланысты өзгерістер біртіндеп 
(литикалық) және күрт (сыни) болуы мүмкін. 

Даму дағдарыстарының ерекшеліктері: 
- баланың дағдарыс кезіндегі салыстырмалы қиын білімі, 
- балаға көп жағдайда сатып алу емес, бар нәрсені жоғалту, қалаулар, 

мүдделер жоқ, жаңа қызмет түрлері жоқ, 
- дағдарыстың басталуы мен аяқталу уақыты байқалмайды, ортасында 

қатты шиеленіс байқалады. 
- хронологиялық дағдарыс 6-8 жылда бір рет өтеді, 
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- маңызды оқиғалардың делдалдығы, олардың өткенін қайта 
бағалауға, мақсаттар мен жетекші себептерді өзгертуге мәжбүр етеді. 
 
 

4.2.2. Даму психологиясының өзекті мәселелері және даму 
психологиясының міндеттері, психикалық дамудың периодизациясын 
құру тәсілдері 
 

Ең алдымен, жас психологиясындағы психиканың дамуының қозғаушы 
күштері мен көздері қарастырылады. 

Жас психологиясының осы аспектісін қарастыратын теориялар шартты 
түрде келесі топтарға бөлінеді: 

1. Биогенетикалық тәсіл, психикалық дамудың жетекші қозғаушы 
күші ретінде дененің физиологиялық жағдайын қарастырады, бұл 
психикалық дамуды артта қалдырады. 

2. Әлеуметтік оқытудың басымдылығын мойындайтын 
социогенетикалық тәсіл. 

3. Адамның психикалық дамуындағы биологиялық және әлеуметтік 
аспектілерді біріктіретін екі фактордың конвергенциясы туралы түсінік. 

4. Психогенетикалық тәсіл, оның болашағы даулы емес [31]. 
Барлық осы тұжырымдамалар ішкі қарама-қайшылықтардың күресін 

тану фактісін біріктіреді. 
Стэнли Холл (1846-1924) жасаған биогенетикалық тәсіл психикалық 

дамуды биологиялық дамумен салыстырды. Рекапитуляция Заңы негізінде Э. 
Геккель, зерттеуші баланың психикалық дамуы қоғамның даму кезеңдерін 
қайталайды деп ұсынды. Бұл тұжырымдаманың артықшылығы-баланың 
психикасының қалыптасуының әлеуметтік дамуға тәуелділігін көрсететін 
баланың дамуы туралы заңды ұсыну. 

Мінез-құлық мамандары құрған социогенетикалық тәсіл оқыту 
процесін, ал тұқым қуалайтын биологиялық факторларды психикалық дамуға 
делдал етеді. Осылайша, олардың пікірінше, баланың психикалық дамуы тек 
тәжірибе жинақтау процесі арқылы ұсынылған және пайда болатын 
өзгерістер сапалық жағын ескерместен сандық жағынан қарастырылады. 
Оларды түсіну кезінде дағдарыстар қалыпты даму жолынан ауытқу ретінде 
қарастырылуы керек. 

Неміс психологы Уильям Штерн (1871-1938) екі фактордың 
конвергенциясы туралы түсінік әр психикалық қасиет тұқым қуалайтын және 
қоршаған ортаны біріктіреді деген мәселені қарастырады. 

Бұл тұжырымдаманың негізгі идеясы-адамның туғаннан бастап қабілеті 
қоршаған ортаға өзгерістер енгізе алады және адамның психикасы осы екі 
фактордың конвергенциясы болып табылады. 

Оның кең таралуына қарамастан, бұл теория психикалық даму 
процесінде субъектінің сапалық жағын ескермейді. 

Психогенетикалық тәсіл. Субъектінің биологиялық қажеттіліктер мен 
қалаулардың («ол») және әлеуметтік нормалар мен тыйымдардың («Супер-
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- маңызды оқиғалардың делдалдығы, олардың өткенін қайта 
бағалауға, мақсаттар мен жетекші себептерді өзгертуге мәжбүр етеді. 
 
 

4.2.2. Даму психологиясының өзекті мәселелері және даму 
психологиясының міндеттері, психикалық дамудың периодизациясын 
құру тәсілдері 
 

Ең алдымен, жас психологиясындағы психиканың дамуының қозғаушы 
күштері мен көздері қарастырылады. 

Жас психологиясының осы аспектісін қарастыратын теориялар шартты 
түрде келесі топтарға бөлінеді: 

1. Биогенетикалық тәсіл, психикалық дамудың жетекші қозғаушы 
күші ретінде дененің физиологиялық жағдайын қарастырады, бұл 
психикалық дамуды артта қалдырады. 

2. Әлеуметтік оқытудың басымдылығын мойындайтын 
социогенетикалық тәсіл. 

3. Адамның психикалық дамуындағы биологиялық және әлеуметтік 
аспектілерді біріктіретін екі фактордың конвергенциясы туралы түсінік. 

4. Психогенетикалық тәсіл, оның болашағы даулы емес [31]. 
Барлық осы тұжырымдамалар ішкі қарама-қайшылықтардың күресін 

тану фактісін біріктіреді. 
Стэнли Холл (1846-1924) жасаған биогенетикалық тәсіл психикалық 

дамуды биологиялық дамумен салыстырды. Рекапитуляция Заңы негізінде Э. 
Геккель, зерттеуші баланың психикалық дамуы қоғамның даму кезеңдерін 
қайталайды деп ұсынды. Бұл тұжырымдаманың артықшылығы-баланың 
психикасының қалыптасуының әлеуметтік дамуға тәуелділігін көрсететін 
баланың дамуы туралы заңды ұсыну. 

Мінез-құлық мамандары құрған социогенетикалық тәсіл оқыту 
процесін, ал тұқым қуалайтын биологиялық факторларды психикалық дамуға 
делдал етеді. Осылайша, олардың пікірінше, баланың психикалық дамуы тек 
тәжірибе жинақтау процесі арқылы ұсынылған және пайда болатын 
өзгерістер сапалық жағын ескерместен сандық жағынан қарастырылады. 
Оларды түсіну кезінде дағдарыстар қалыпты даму жолынан ауытқу ретінде 
қарастырылуы керек. 

Неміс психологы Уильям Штерн (1871-1938) екі фактордың 
конвергенциясы туралы түсінік әр психикалық қасиет тұқым қуалайтын және 
қоршаған ортаны біріктіреді деген мәселені қарастырады. 

Бұл тұжырымдаманың негізгі идеясы-адамның туғаннан бастап қабілеті 
қоршаған ортаға өзгерістер енгізе алады және адамның психикасы осы екі 
фактордың конвергенциясы болып табылады. 

Оның кең таралуына қарамастан, бұл теория психикалық даму 
процесінде субъектінің сапалық жағын ескермейді. 

Психогенетикалық тәсіл. Субъектінің биологиялық қажеттіліктер мен 
қалаулардың («ол») және әлеуметтік нормалар мен тыйымдардың («Супер-

   

мен») қатынастарын реттейтін өзінің»Мен»қабылдау арқылы көрінетін 
психикалық дамуына әсер ету мүмкіндігін қарастырады. 
Психогенетикалық тәсілде үш бағыт бар: 

1) психоанализге жататын психодинамикалық; 
2) персонологиялық, тұжырымдалған Э. Шпрангером; 
3) когнитивті,дамыған ж. Пиагет пен Л. Кольберг,  

Л. Б. Выготским. 
 
 

4.2.3. «Тұлға» - «қоғам» жүйелерінің өзара әрекеттесуі» 
 

Қоғам-бұл жеке тұлға емес топпен ұсынылған және жеке адамға, жеке 
адамға және жеке адамға қарама-қайшы келетін қоғам. 

«Қоғам» - бірлескен мүдделер, мүлік, ресурстар негізінде ұжымдық 
өмір сүретін адамдардың идеялық қауымдастығы. Ең радикалды 
коммуналарда адамдар ортақ жұмыс пен табысқа ие [32]. 

Тұлға-бұл әлеуметтік қатынастар, қарым-қатынас және пәндік қызмет 
аясында өзін белсенді түрде жүзеге асыратын, өзінің жеке өмірінде қалатын 
әлеуметтік-мәдени өмірдің субъектісі. 

Жеке тұлға-тұлға-даралық: ұғымдардың мәні мен арақатынасы. 
Адам бірегей тіршілік иесі ретінде табиғи, мәдени және жеке 

контексттің болуымен сипатталады. Осы көп өлшемділіктің арқасында 
адамды сипаттау үшін бірнеше терминдер қолданылады. 

«Жеке тұлға» ұғымы адамды түрдің барлық өкілдерін сипаттайтын 
белгілі бір сипаттамаларға ие биологиялық тіршілік иесі ретінде 
қарастырады. Индивид болып туылған бала қоғамдық қатынастар жүйесіне 
еніп, жеке тұлғаға айналады. 

Демек, «тұлға» ұғымы адамды белгілі бір әлеуметтік қасиеттердің 
тасымалдаушысы, әлеуметтік өзара әрекеттесудің өнімін білдіреді [32]. 
 Биологиялық және мәдени симбиоз адамды ерекше етеді, оның жеке 
басын анықтайды, адам қасиеттерін иерархиялық ұйымдастырудың ең 
күрделі деңгейі ретінде ұсынылған (4.3-кесте). 
 
Кесте 4.3 - Жеке тұлғаның иерархиялық құрылымы 
 

 Д
ар

ал
ық

 

Жеке басын куәландыратын ,
 жүйесі әлеуметтік 
байланыстар 

Топтардағы және тарихи қауымдастықтардағы әлеуметтік 
рөлдер 
(адам мәдениеттің тасымалдаушысы ретінде – этникалық, 
аймақтық, кәсіби және т. б.) 

Тұлға-психикалық қасиеттері Темперамент, мінез, қабілет, өзін-өзі тану, мотивация 

Индивид - биологиялық қасиеттері Дене құрылысы, биохимиялық ерекшеліктері, жүйке жүйесінің 
қасиеттері 

 
Адамзаттың даму процесінде топ ішінде жеке тұлғаны бөлудің 

маңыздылығы әлеуметтік функциялардың бөлінуімен, олардың адамдардың 
әртүрлі санаттарына шоғырлануымен және әлеуметтік теңсіздіктің 
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таралуымен анықталады. 
Мен-тұжырымдама. Сананың болуы және өзіне сыртқы жағынан 

қарау қабілеті адамның қалыптасуын қамтиды. Адамның «Мен - 
тұжырымдама» дүниетанымында орталық орын бар, өйткені ол өзі туралы 
білімді және қарым-қатынастарды эмоционалды бағалауды қамтиды [33]. 

«Мен-тұжырымдама» барлық кіретін ақпаратты сүзетін, ретке 
келтірілетін және одан әрі бағалау қатынасы әзірленетін өзіндік сүзгі болып 
табылады. 

Функцияларына сана-сезімді жатқызады: 
- Тұлғаның ішкі үйлесімділігіне қол жеткізуді қамтамасыз ету 

арқылы қызметтің сәттілігін арттыру.     
- Жеке және қоғамдық тәжірибені үйлестіру. 
- Қажеттіліктер мен көзқарастар жиынтығын қалыптастыру. 
Сана-сезім жиынтығы ретінде қондырғылардың өзіне қамтиды 

компоненттері: 
1. Когнитивтік, 
2. Эмоционалды, 
3. Мінез-құлық. 

Осылайша, бала дамып, айналасындағы әлемді біледі және ол туралы басқа 
адамдардың пікірі оның өзіндік тұжырымдамасын қалыптастырады. 

 
4.3. ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ 
4.3.1. Жеке дамудың психологиялық заңдылықтары және өзекті 

мәселелерді шешу 
 

Әдістеме-ғылымның идеялық ұстанымдары, оны құру логикасы, 
зерттеудің ғылыми тәсілдері туралы ілім [34]. 

Әлеуметтік психология әдіснамасының үш деңгейін қарастырыңыз: 
жалпы, арнайы және жеке. 

Әлеуметтік психологияның жалпы әдістемесі өзекті: 
 өзара әрекеттесу – ол әлеуметтік топтардың тірлігі мен 

құрылымын көрсетеді; 
 қоғамдық қатынастар - бұл адамдар арасындағы қарым-

қатынастың нәтижесі; 
 әлеуметтік психологияда әлеуметтік сана мен адамдар 

арасындағы қарым-қатынасты зерттейтін әдістер мен әдістер әзірленді. 
Бұл принциптер әлеуметтік психология әдіснамасының негізі болып 

табылады: 
 детерминизмді әртүрлі себептермен көрсететін детерминизм; 
 пәндік іс-әрекеттің қоғам мүшелерінің пікірлері мен 

стандарттарын қалыптастыруға әсерін қарастыратын сана мен іс-әрекеттің 
бірлігі, сонымен бірге жеке көзқарастар мен көзқарастардың іс-әрекетке әсер 
етуінің кері процесі жүреді; 

 қоғамның даму процестерінің ерекшеліктерін зерттеуге 
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 қоғамның даму процестерінің ерекшеліктерін зерттеуге 

   

бағытталған адамның әлеуметтік - психологиялық сипаттамаларын түсінуге 
эпистемологиялық көзқарас; 

 кез-келген әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды зерттеу 
кезінде жеке тұлғаның ерекшеліктерін ескеруді талап ететін жеке көзқарас 
[34]. 

Әлеуметтік белсенділік күрделі психикалық неоплазма ретінде 
қарастырылады, өйткені ол адамның жеке басын қалыптастырудың негізі 
болып табылады. 

Әлеуметтік жауапкершілік жеке тұлғаның жетілуінің басты өлшемі 
ретінде анықталады. Жеке тұлға тек әлеуметтік жауапты субъект болады. 

Қазіргі психология іс-әрекеттегі тұлғаның қалыптасуын анықтайды, 
сондықтан арнайы ұйымдастырылған іс-шаралар негізінде оның мотивтері 
мен қажеттіліктерін дамыта отырып, тұлғаның дамуын қамтамасыз етуге 
болады. 

Осылайша, адамдардың қарым-қатынасы пәндік - практикалық іс-
әрекет процесінде дамиды, сонымен қатар пәндік-практикалық іс-әрекеттің 
қалыптасуы қатынастарды құру барысында жүзеге асырылады. 

 
4.3.2. Әлеуметтік жүйедегі топтардың қарым-қатынас 

психологиясы 
 

Әлеуметтік ғылымдар, ең алдымен, жеке тұлға және оның дамуына 
ықпал ететін әлеуметтік білім беру саласына қызығушылық танытты. 
Әлеуметтік құрылымдар жүйесі сараланады: 

1. салыстырмалы түрде тұрақты және тұрақты болып табылатын – 
олардың мүшелерінің өзара байланысының ерекшеліктеріне әсер ететін 
олардың мөлшерін бағалау негізінде үлкен және кіші болып бөлінетін 
әлеуметтік топтар. 

2. көпшілік, көпшілік ретінде қарастырылатын массалардың 
өздігінен пайда болатын және тұрақсыз қозғалыстарына. 

«Топ» ұғымы келесі сипаттамаларға ие: құрамы, құрылымы, топтық 
процестер, нормалар мен құндылықтар, санкциялар жүйесі. 

Ресми түрде топ құрылымының белгілері: өзара әрекеттесу, 
артықшылық, иерархия және т. б. 

«Мәртебе» ұғымы топтың құрылымында адамның орнын анықтау үшін 
қолданылады[35]. 

Ол топ ішіндегі қатынастардың құрылымын қарастыруда кеңінен 
қолданылады, «Социометрия» әдісін қолдана отырып, мәртебені өлшеудің 
белгілі бір алгоритмі қолданылады. 

Осылайша, топтағы адамның мәртебесін анықтау жеткілікті деп 
саналмайды: 

Біріншіден, социометриялық мәртебе топтағы орынды анықтамайды; 
сіз оның топтағы құрмет деңгейін ғана емес, сонымен қатар құрылымдағы 
орнын да білуіңіз керек. 
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Екіншіден, мәртебе жеке адамның топтағы орнын, сондай-ақ топтың 
басқа мүшелерінің жеке түсінігін көрсететін кейбір жалпы қасиеттер ретінде 
қарастырылады. Бұл әдіс мәртебенің коммуникативті және танымдық 
компоненттерін есепке алуға тырысады, сонымен қатар адамның топтың 
басқа мүшелеріне орналасуы және басқалар оған не сезінетіні ескеріледі. 

Үшіншіден, берілген топ құрамына кіретін қоғам ішіндегі 
қатынастарды ескеру маңызды. Мәртебенің бұл белгісі социометриялық 
әдіспен де қарастырылмайды. 

Топтағы адамның келесі қасиеті мәртебенің динамикалық жағы ретінде 
анықталған оның «рөлін» қарастырады. Бұл анықтама Тұжырымдаманың 
нақты мазмұнын әлі ашпайды. «Рөлді» жеке тұлғаға топтық іс-әрекеттің 
мазмұнымен ұсынылатын бірқатар функциялар арқылы қарастыру қажет 
[36]. 

 
4.3.3. Қақтығыстар. Түсінігі, түрлері, себептері, шешу жолдары 

 
Жанжалда әрдайым қатысушы тараптар бар – егер қақтығыс 

тұлғааралық болса, онда олар жеке тұлғалар немесе топтар; тұлғааралық 
қақтығыс кезінде тараптар бір тақырыптың көзқарастарын, құндылықтарын, 
идеяларын ұсынады. 

Психологияда «жанжал»ұғымы туралы жалпы түсінік жоқ.  А. В. 
Петровский жанжалды «қарама-қарсы бағытталған мақсаттардың, 
мүдделердің, ұстанымдардың, пікірлердің немесе қарсыластардың немесе 
өзара әрекеттесу субъектілерінің көзқарастарының қақтығысы» ретінде 
қарастырады. Д. Майерс «Әлеуметтік психологияда «жанжалды» мақсаттар 
мен іс-әрекеттердің сәйкес келмеуі» деп түсіндіреді [37]. 

Жанжал (лат. conflictus-соқтығысу): қарама-қарсы мүдделер, 
көзқарастар, ұмтылыстар қақтығысы; өткір теріс эмоционалды 
тәжірибелермен байланысты қарама-қайшылық. 
Жанжалдың негізгі белгілері: 

- бір-біріне қарама-қайшы екі қызығушылықтың болуы; 
- жанжалға қатысушы тараптардың болуы; 
- қарама-қайшылықты жеңуге немесе бекітуге бағытталған 

белсенділік. 
Жанжалды басқару-көшбасшының негізгі функцияларының бірі. 

Жанжалды жағдайларды басқаруды талап ететін жағдайлар: 
 тәуекелмен байланысты шешімдер; 
 ұйымдастырушылық өзгерістер бар; 
 инновациялық технологиялар енгізілді. 
Жанжалдардың себептері. Жанжал жағдайының себептері 

тұрғысынан қақтығыстардың үш түрі бөлінеді: мақсаттар қақтығысы, 
көзқарастар қақтығысы, эмоционалды қақтығыб. 

Мақсаттар жанжалы. Бұл тараптар іс - әрекеттің мақсаттарын әр түрлі 
қарастыратын, сондықтан әртүрлі мүдделерді қорғап, жанжалға түсетін 
жағдайды болжайды. 



87   
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нақты мазмұнын әлі ашпайды. «Рөлді» жеке тұлғаға топтық іс-әрекеттің 
мазмұнымен ұсынылатын бірқатар функциялар арқылы қарастыру қажет 
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4.3.3. Қақтығыстар. Түсінігі, түрлері, себептері, шешу жолдары 

 
Жанжалда әрдайым қатысушы тараптар бар – егер қақтығыс 

тұлғааралық болса, онда олар жеке тұлғалар немесе топтар; тұлғааралық 
қақтығыс кезінде тараптар бір тақырыптың көзқарастарын, құндылықтарын, 
идеяларын ұсынады. 

Психологияда «жанжал»ұғымы туралы жалпы түсінік жоқ.  А. В. 
Петровский жанжалды «қарама-қарсы бағытталған мақсаттардың, 
мүдделердің, ұстанымдардың, пікірлердің немесе қарсыластардың немесе 
өзара әрекеттесу субъектілерінің көзқарастарының қақтығысы» ретінде 
қарастырады. Д. Майерс «Әлеуметтік психологияда «жанжалды» мақсаттар 
мен іс-әрекеттердің сәйкес келмеуі» деп түсіндіреді [37]. 

Жанжал (лат. conflictus-соқтығысу): қарама-қарсы мүдделер, 
көзқарастар, ұмтылыстар қақтығысы; өткір теріс эмоционалды 
тәжірибелермен байланысты қарама-қайшылық. 
Жанжалдың негізгі белгілері: 

- бір-біріне қарама-қайшы екі қызығушылықтың болуы; 
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белсенділік. 
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Жанжалдардың себептері. Жанжал жағдайының себептері 
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Көзқарастардағы жанжал. Бұл анықталған мәселе бойынша 
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туындайды және адам өзін «жеткіліксіз білімді», «жеткіліксіз сауатты»сезіне 
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Жанжалдың деструктивті кезеңі Тараптардың бір-біріне өзара 
қанағаттанбауымен басталады, проблемаларды шешу тәсілі белгілі бір сыни 
шектен асып түседі және бірлескен іс-әрекет бақыланбайтын болады. 
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Конструктивті функция-тоқыраудың алдын алу, инновация мен дамуды 
бастау (жаңа мақсаттардың, нормалардың, құндылықтардың пайда болуы). 
Ұжым мүшелері арасындағы бейтарап қайшылықтарды ашатын және жоятын 
жанжал топтың тұрақтануына ықпал етеді. Жанжалдың деструктивті 
функциясы өзара әрекеттесу жүйесін сақтамау, құндылық-бағдарлық 
тұтастық пен ұжымның біртұтастығын әлсірету, демек, тұтастай алғанда топ 
қызметінің тиімділігін төмендету арқылы көрінеді. 

Осылайша, қақтығыс, әдетте, конструктивті және деструктивті 
тараптарды да қамтиды, қақтығыс дамыған сайын сол немесе басқа тараптар 
басым болуы мүмкін. Сондықтан олар жанжалды белгілі бір функцияның 
басымдылығымен бағалайды. 

 
4.3.4. Стихиялық әлеуметтік құрылымдар және бұқаралық 

қозғалыстар 
 

«Бұқара» ұғымын ашатын бірнеше тәсілдер бар. 
Бұқара «бөлінбеген жиын» ретінде, шығу тегі бойынша гетерогенді 

және әлеуметтік қасиеттері бойынша біртекті (Г. Блумер, Э. Ледерер, М. 
Арендт). Бұқара қоғамның таптық құрылымына қарама-қайшы келеді, 
өйткені адам сыныптан тыс бұқара. 

Бұқара ұйымдасқан әлеуметтік агрегат ретінде, формизмге және 
қабылдамауға басым бағытталуымен формализациядан тыс [39]. 

Бұқаралардың тән қасиеттері: тіршіліктің өткірлігі; опционалдылық; 
белсенділік; массаның пайда болу шарты ретінде әрекет ететін сыртқы емес, 
ішкі психологиялық заңдар негізінде пайда болу және әрекет ету. 

«Бұқара» - тұрақсыз қоғамның жағдайын түсіну үшін жеткілікті санат, 
ал тұрақты қоғам үшін келесі категориялар қабылданады - «топ»,» страта»,» 
класс»,»әлеуметтік қабат». 

Бұқараның психологиясын түсіну үшін «бұқаралық сана» ұғымы 
қолданылады, ол қоғамның әртүрлі топтары санасының негізгі және маңызды 
элементтерінің қарастырылып отырған уақыт кезеңінде ұқсастықта көрінетін 
көптеген құрылымданбаған адамдарға тән сана түрін білдіреді [39]. 

Бұқаралық сананың өзегі алдын-ала болжанбайтын реакцияны 
білдіретін эмоционалды-сенсорлық негізге ие. Бұл көпшілік санасының 
бастапқы эмоционалды-тиімді деңгейі. Бірінші базалық деңгей негізінде 
танымдық элементтері бар ұтымды деңгей құрылады. 

Бұқара санасының ұтымды деңгейіне үш блок кіреді: әлеуметтік 
үміттер, пікірлер мен көңіл-күйлер, құндылықтар. 

Олардың кейбіреулері серпінді, басқалары статикалық. Әлеуметтік 
күтулер көрсетілген үміттерді жүзеге асыру мақсатында қоғамдық жүйеге 
әсер ету мүмкіндіктерін бағалаумен келісіледі. Пікірлер мен көңіл-күйлер 
айналасында болып жатқан массаны құрайтын адамдардың бағалауымен 
үйлеседі [39]. 

Әлеуметтік психологиядағы массалық мінез-құлықты реттеу тетіктерін 
түсіну үшін келесі ұғымдар қолданылады: инфекция, ұсыныс және имитация. 
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Конструктивті функция-тоқыраудың алдын алу, инновация мен дамуды 
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әсер ету мүмкіндіктерін бағалаумен келісіледі. Пікірлер мен көңіл-күйлер 
айналасында болып жатқан массаны құрайтын адамдардың бағалауымен 
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Әлеуметтік психологиядағы массалық мінез-құлықты реттеу тетіктерін 
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Адамның эмоционалдық жағдайын реттеу үшін оған ұқсас адамдардың 
массасында болуға деген ұмтылысы жеке сана деңгейін төмендетіп қана 
қоймай, оны эмоционалды етеді. Бұл эмоционалды-аффективті ұстаным оны 
басқа адамдармен бөлісу және бөлісу қажеттілігін актуализациялауға әкеледі. 
Қажет болса, адамның еліктеу қабілеті өзекті болады, ол содан кейін белгілі 
бір қажеттілікке ауысады және белгілі бір уақыт ішінде адамдардың мінез-
құлқының негізгі механизміне айналады. Дегенмен, еліктеудің көрінісіндегі 
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бірауыздылықпен ерекшеленеді. Тобырдың ең маңызды психологиялық 
ерекшелігі - ондағы адамдарды біріктіретін тұрақты және жеткілікті күшті 
байланыс [39]. 

Әлеуметтік психологияда тобырдың бірнеше түрі қарастырылады: 
кездейсоқ, экспрессивті, белсенді, шартты. Мәселенің мәні - тобырдың бір 
түрін екіншісіне өзгертуге болатындығында. 

Кездейсоқ тобыр қызығушылық танытады. Ол пайда болу себептері 
жоғалған кезде де сақталады. Алынған тұрақтылықтың арқасында кездейсоқ 
тобыр күшті аффективті сезімдерді бірге білдіретін адамдар 
қауымдастығымен ұсынылған экспрессивті тобырға айнала алады. 
Эмоциялар қарқындылығының жоғары деңгейінде экспрессивті топ әрекет 
етуші болып өзгереді. Кәдімгі тобыр үшін белгілі бір заттарды енгізу арқылы 
басқару тәнережелер және оны құрудың себептері. Оның 
конвенционалдылығы тұрақты емеб. Арандатушылық жағдайлар болған 
кездемодифицируется қолданыстағы толпу. 
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Әрекет етуші тобыр бірлесіп әрекет ету әрекеттерімен сипатталады, 

агрессия, дүрбелең, қобалжу, бүлік мотивтері болып табылады. 
Жиналған көпшілік белгіленген жинау орны бар кездейсоқ немесе 

қасақана жиналыс ретінде ұсынылады, табу орнату, бағыты мен тілек әрекет 
етеді. Эмоционалды шиеленіс, рефлексивтіліктің жоғалуы, бірлік сезімі оны 
көпшілікке айналдыру үшін алғышарттар жасайды [39]. 

Я. Щепанскийдің пікірінше, жиналған қоғамның келесі түрлерін 
ажыратады: кездейсоқ (ойын-сауық іздейтін көпшілік), «Жинау» (ақпарат 
іздейтін көпшілік). 

Жиналмаған қоғам көптеген адамдармен сипатталады, олардың 
ойлары мен мүдделері бір бағытта, бірдей мінез-құлықпен ерекшеленеді. 
Мінез-құлықтың жиынтық механизмі - бұл үлкен үміттерге сену негізінде 
пайда болатын жаппай көңіл-күй. 

Үлкен әлеуметтік топтар. Әлеуметтік топтарды жіктеуде екі негізгі 
дәстүр бар: психологиялық және социологиялық. 

Психологиялық дәстүр үшін топтың тіршілік формасы негізінде 
принциптерді бөлу тән: өмір сүру уақыты, оны қалыптастыру принциптері, 
оған мүшеліктің қол жетімділігі және басқалары [39]. 

Шағын әлеуметтік топтар: топтық процестердің құрылымы мен 
динамикасы. Шағын әлеуметтік топ белгілі бір факторлардың қатысуымен 
құрылады: қоғамдағы өзара әрекеттесу, қоғамның әсері, өзін-өзі тану және 
топпен сәйкестендіру. Бұл шарттар серпінді және топтың дамуын көрсетеді. 

Топтың даму деңгейін Л. И. Уманский жіктеп, келесі критерийлерді 
негізге алды [40]. 

 Мақсаттар жиынтығы; 
 Топ құрылымының нақтылығы; 
 Топтық процестердің динамикасы; 
Топтық мақсаттарға қол жеткізудегі жетістік топтың барлық 

мүшелерінің әрекеттерін үйлестіруді қамтиды, өйткені оған бір адамға жету 
өте қиын. 

Топтар арасындағы қатынастар психологиясы. Топтар арасындағы 
қатынастарды зерттеудің өзектілігі әртүрлі топтар мүшелерінің бір-біріне 
қатысты әлеуметтік-деструктивті мінез-құлқының көптеген мысалдарымен 
анықталады. 

Категориялық саралау адамның әлеуметтік құрылымдармен қарым-
қатынасын қалыптастыру үшін негіз болады. Адам қоғамдағы адамдарды 
«өз» және «бөтен» деп бөледі, олар үшін Шериф ұғымдарды енгізді 
«ин-топ» және  «аут-топ» [41]. 
Ин-топ-индивидтің тиістілік тобы. 
Аут-топ-жеке тұлға тиесілі емес топ. 

Аут-топтардың өкілдері біртекті деп саналады, бұл ин- және аут- 
топтардың мүшелері арасындағы жеткіліксіз байланыстармен түсіндіріледі. 
Кері құбылыс бар: in тобы aut тобынан аз болған кезде, ол әлеуметтік 
сәйкестендіру процесіне байланысты біртекті болады. Осылайша, әлеуметтік 
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сәйкестендіру-бұл кім туралы түсінік адам оның топқа мүшелігіне сәйкес 
келеді. Біздің өзіндік тұжырымдамамыздың бір бөлігі топқа 
жататындығымен анықталады және өзі туралы оң көзқарас үшін негіз 
болады. 
 

Қысқаша қорытынды 
 

Бөлімді зерделеу нәтижесінде студенттер қолайлы психологиялық 
климатты қамтамасыз ету, жанжалды жағдайлардың алдын алу және жою 
үшін отбасы мүшелеріне психологиялық көмек көрсетуді үйренеді. 

 
Практикалық тапсырмалар 

 
1. Жоғарыда келтірілген мысалдардан адамның мінез-құлқын жеке 

және жеке тұлға ретінде сипаттайтындарды таңдаңыз. Жауаптарды 
негіздеңіз. 

а) қызда моторикада, сөйлеуде, ойлауда, сезімнің пайда болуында 
баяулау байқалады. Ол баяу және қиындықпен бір қызмет түрінен екіншісіне 
ауысады. 

б) қызметкер әріптесіне жұмыс уақытын қалай бөлетінін айтады. 
в) мұғалім ұсыныстар енгізді, оларды жүзеге асыру мектептегі 

үлгерімді едәуір арттырды. 
г) Студент К.әдемі дикциясы және жағымды дауысы бар. д) Бала шахмат 
клубына жазылды. 

е) Қыз мәнерлі бет-әлпетімен, өткір қимылымен және жылдам 
жүрісімен ерекшеленеді. 

2. Жеке қасиеттердің тізімін жазыңыз және оларды тұлғаның 
психологиялық құрылымына сәйкес топтарға бөліңіз: танымдық сала, 
қажеттілік-мотивациялық сала, эмоционалды сала, ерікті сала, қабілеттер, 
мінез, өзін-өзі тану. 

3. Төмендегі мәлімдемелер жасөспірім психикасының қандай 
ерекшеліктерін көрсетеді? 

Мен он төрт жасымда әкем соншалықты ақымақ болғандықтан, мен 
оны әрең көтердім; бірақ мен жиырма бір жасқа толғанда, бұл қарт адамның 
соңғы жеті жыл ішінде қаншалықты ақылды болғанына таң қалдым. 
 Жасөспірімдер: бір күні олар ата-аналары сияқты өмір туралы аз 
білетін болатынын      
       әлі білмейтін тіршілік иелері. 

4. Ұсынылған схемаға сәйкес, сіздің шынайы өміріңізде орын алған, 
әдеби шығармада сипатталған немесе белгілі тарихи факт болып табылатын 
жанжалды жағдайды сипаттаңыз. 
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№ Критерий Мысал 
 Жанжалдың өзара әрекеттесуіне 

қатысушылар 
 

 Жанжалдың себебі  
 Жанжал объектісі  
 Жанжалдың бағыты  
 Қақтығыс ұзақтығының дәрежесі  
 Жанжалдың шарықтау шегі  
 Әлеуметтік салдар (тиімділік)  

 
 

Өзіндік бақылау сұрақтары 
 

1. Осы ұғымдардан әр алдыңғы ұғым келесіге қатысты жалпы (жалпы) 
болатындай етіп қатар құрыңыз: психика, білім, рефлексия, сана, 
психологиялық ғылым, жалпы психология. 

2. Ғалымдар дамудың қандай факторларына бірінші кезекте мән 
береді? Олардың пікірлері туралы сіздің пікіріңіз қандай? 

3. Мақал-мәтелдерді оқыңыз: «Алма алма ағашынан алысқа 
құламайды». «Баланы тудың ба, үйретуді де үйрен». «Ұлым менікі, бірақ 
ақыл-ой өзінікі». Осы мақал-мәтелдерде дамудың қандай факторларының 
маңызы көрсетілген? Олардың дұрыстығын ғылыми психология тұрғысынан 
бағалаңыз. 

4. Әдеби кейіпкерлердің мысалдарын (жазбаша) және психологиялық 
ақпаратты алып жүретін мысалдарыңызды келтіріңіз. 
 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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№ Критерий Мысал 
 Жанжалдың өзара әрекеттесуіне 

қатысушылар 
 

 Жанжалдың себебі  
 Жанжал объектісі  
 Жанжалдың бағыты  
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 Әлеуметтік салдар (тиімділік)  
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5-БӨЛІМ. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУДІ 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

 
Оқу мақсаттары 
Осы бөлімді оқып болғаннан кейін сіз: 
1) Қызмет алушыларға сіздің алдыңызда тұрған педагогикалық 

мәселелерді дұрыс түсіну мен шешуде білікті көмек көрсетуді қамтамасыз 
ете аласыз. 

2) Әлеуметтік көмек алуда, балалардың дамуы мен білім алуы үшін 
қолайлы педагогикалық ортаны қамтамасыз етуде делдалдық қызметтер 
көрсете аласыз. 

3) Әлеуметтік - психологиялық бейімделуді жүргізуде және мүмкіндігі 
шектеулі адамдарды сүйемелдеуде кәсіби көмек көрсете аласыз. 

4) Практикадан өту орны бойынша әлеуметтік жұмыста 
функционалдық қызметтің әдістері мен нысандарын талдап, қолдана аласыз. 
 

Курс схемасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алдын ала талаптар 
Осы схемада «Әлеуметтік жұмыс маманы» біліктілігінің кейбір кәсіби 

модульдері көрсетілген. Курсты төменнен жоғары қарай игерудің 
ұсынылатын реттілігі. Шеберлік деңгейі курс схемасы бойынша 
жылжытылған сайын жоғарылайды. Осы курспен жұмыс істемес бұрын сізге 
«Жалпы кәсіптік этика мен қарым-қатынас мәдениетін қолдану», «Қоғамда 
және еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін  

Педагогика 
 
Әлеуметтік 
педагогика 

 
Арнайы 
педагогика 

Дәрігерге дейінгі медициналық 
көмек көрсету 

. 

Технологиялық 
практика 

Қоғам және еңбек ұжымында 
әлеуметтену және бейімделу үшін 

әлеуметтік ғылымдар білімін 
қолдану 

Жалпы кәсіби этиканы 
және қарым-қатынас мәдениетін 

қолдану 

Әлеуметтік-
психологиялық қызмет 
көрсету 

Психологиялық-
педагогикалық сүйемелдеуді 

жүзеге асыру 
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әлеуметтік ғылымдар білімін қолдану», «Дәрігерге дейінгі медициналық 
көмек көрсету», «Әлеуметтік-психологиялық қызметтер көрсету» 
бөлімдерінен сәтті өту ұсынылады. 
 

Қажетті оқу материалдары 
1) Дәріс конспектілері. 
2) Қосымша анықтамалықтар, сөздіктер. 
3) Электрондық ресурстар. 
4) Ұсынылатын нормативтік құжаттар. 

 
 

Кіріспе 
 

Осы бөлім әлеуметтік - педагогикалық қызметті жоспарлау және 
жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдылар туралы ақпаратты; 
ТЖС-дағы отбасылар мен балалардың патронатын; балалардағы психикалық 
ауытқулардың алғашқы көріністерін диагностикалауды; мүмкіндіктері 
шектеулі адамдарға әлеуметтік-психологиялық бейімделуді жүргізуде кәсіби 
көмек көрсетуді қамтиды. 

Бөлімді зерделеу нәтижесінде сіз әлеуметтік жұмыстағы тәрбие мен 
оқытудың принциптерін, нысандары мен әдістерін; әлеуметтік педагогика 
принциптерін; этикалық және құқықтық нормаларды; бала тұлғасының 
дамуын диагностикалау әдістерін, мүмкіндігі шектеулі балалардың 
әлеуметтік-психологиялық бейімделу ерекшеліктерін меңгересіз. 

Әлеуметтік жұмыста педагогикалық мәселелерді шешудің әртүрлі 
формалары мен әдістерін қолдануға; өз қызмет аясын анықтауға; баланың 
қоршаған әлемге бейімделу процесін талдауға және бағалауға; мүмкіндігі 
шектеулі балалардың әлеуметтік-психологиялық бейімделуін жүргізуде 
кәсіби көмек көрсетуге; заңнамалық, нормативтік-құқықтық құжаттармен 
жұмыс істеуге, әлеуметтік қызмет мамандары қызметінің мазмұны мен 
ерекшеліктерін талдауға және тіркеуге үйреніңіз. 
 
 

5.1. ХАЛЫҚТЫҢ ӘРТҮРЛІ ТОПТАРЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУДЕГІ КӘСІБИ ДАҒДЫЛАРДЫҢ МӘНІ МЕН 
МАЗМҰНЫ 

5.1.1. Білім беру процесі және оның әлеуметтік қызметтер маманы 
тұлғасының әлеуметтік қалыптасуына әсері 
 

Білім беру процесі - бұл қарым-қатынас, оқу, оның барысында 
әлеуметтік-тарихи тәжірибені игеру, басқарылатын таным, көбею, жеке 
тұлғаны қалыптастырудың негізінде жатқан белгілі бір әрекетті игеру. 

Оқу процесін, тәрбиелік әсерді жүзеге асыру оқытудың арқасында 
жүзеге асырылады. Оқушының (болашақ маманның) 
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әлеуметтік ғылымдар білімін қолдану», «Дәрігерге дейінгі медициналық 
көмек көрсету», «Әлеуметтік-психологиялық қызметтер көрсету» 
бөлімдерінен сәтті өту ұсынылады. 
 

Қажетті оқу материалдары 
1) Дәріс конспектілері. 
2) Қосымша анықтамалықтар, сөздіктер. 
3) Электрондық ресурстар. 
4) Ұсынылатын нормативтік құжаттар. 

 
 

Кіріспе 
 

Осы бөлім әлеуметтік - педагогикалық қызметті жоспарлау және 
жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдылар туралы ақпаратты; 
ТЖС-дағы отбасылар мен балалардың патронатын; балалардағы психикалық 
ауытқулардың алғашқы көріністерін диагностикалауды; мүмкіндіктері 
шектеулі адамдарға әлеуметтік-психологиялық бейімделуді жүргізуде кәсіби 
көмек көрсетуді қамтиды. 

Бөлімді зерделеу нәтижесінде сіз әлеуметтік жұмыстағы тәрбие мен 
оқытудың принциптерін, нысандары мен әдістерін; әлеуметтік педагогика 
принциптерін; этикалық және құқықтық нормаларды; бала тұлғасының 
дамуын диагностикалау әдістерін, мүмкіндігі шектеулі балалардың 
әлеуметтік-психологиялық бейімделу ерекшеліктерін меңгересіз. 

Әлеуметтік жұмыста педагогикалық мәселелерді шешудің әртүрлі 
формалары мен әдістерін қолдануға; өз қызмет аясын анықтауға; баланың 
қоршаған әлемге бейімделу процесін талдауға және бағалауға; мүмкіндігі 
шектеулі балалардың әлеуметтік-психологиялық бейімделуін жүргізуде 
кәсіби көмек көрсетуге; заңнамалық, нормативтік-құқықтық құжаттармен 
жұмыс істеуге, әлеуметтік қызмет мамандары қызметінің мазмұны мен 
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МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУДЕГІ КӘСІБИ ДАҒДЫЛАРДЫҢ МӘНІ МЕН 
МАЗМҰНЫ 

5.1.1. Білім беру процесі және оның әлеуметтік қызметтер маманы 
тұлғасының әлеуметтік қалыптасуына әсері 
 

Білім беру процесі - бұл қарым-қатынас, оқу, оның барысында 
әлеуметтік-тарихи тәжірибені игеру, басқарылатын таным, көбею, жеке 
тұлғаны қалыптастырудың негізінде жатқан белгілі бір әрекетті игеру. 

Оқу процесін, тәрбиелік әсерді жүзеге асыру оқытудың арқасында 
жүзеге асырылады. Оқушының (болашақ маманның) 

   

белсенділігі белгілі бір мақсатқа қол жеткізе отырып, мұғалімнің әсерін 
ынталандырады. Білім беру процесі білім алушылардың белсенділігін 
көрсету үшін жеткілікті және қажетті жағдайлар жасалатын құралдар 
жиынтығын қамтиды. Білім беру процесі - бұл дидактикалық процестің 
жиынтығы, болашақ маманның оқу-танымдық қызметі және оқытуды 
басқару бойынша оқытушының қызметі, оқушылардың оқуға деген ынтасы 
[42]. 

Педагогикалық іс – әрекеттің мақсаты – адамның білімі-бұл тұтас 
динамикалық жүйе ретінде қарастырылуы керек білім беру процесінің жүйе 
құраушы факторы. Бұл жүйенің нақты процедуралық компоненттері бар. 
Олардың ішіндегі ең маңыздылары тәрбие мен оқыту процестері болып 
табылады, бұл тәрбиенің, білімнің және тұлғаның дамуындағы ішкі 
процестерге әкеледі. 

Оқу процесінің мәні-әлеуметтік тәжірибені үлкендерге беру және оны 
жас ұрпақтардың өзара әрекеттесуі арқылы игеру. 

Білім беру процесінің басты сипаттамасы оның үш компонентінің (оқу-
танымдық, оқу - тәрбиелік, өздігінен білім алу процестері) бір мақсатқа 
бағынуы болып табылады. 

Педагогикалық үдерістегі қарым-қатынастың күрделі диалектикасы: 
• оны құрайтын процестердің дербестігі мен бірлігінде; 
• оған кіретін оқшауланған жүйелердің бағыныштылығында; 
• спецификалық және жалпыға ортақ сақтауда. 
Білім беру процесінің ішкі қозғаушы күші - қойылған талаптар мен 

студенттердің оларды жүзеге асырудағы нақты мүмкіндіктері арасындағы 
қайшылықты шешу. Бұл қарама-қайшылық, егер талап етілетін талаптар 
білім алушылардың мүмкіндіктерінің проксимальды даму аймағында болса, 
дамудың қайнар көзіне айналады және керісінше, егер міндеттер тым жеңіл 
немесе қиын болса, мұндай қайшылық жүйенің оңтайлы дамуына ықпал 
етпейді. 

Білім беру процесінің динамизміне оның құрылымдарының өзара 
әрекеттесуі арқылы қол жеткізіледі: 

• әдістемелік; 
• педагогикалық; 
• психологиялық. 
Білім беру процесінің педагогикалық құрылымы элементтер жүйесі 

болып табылады: мақсатты, мазмұнды, операциялық және белсенді, 
аналитикалық және тиімді. 
Нысаналы компонент білім алушылар мен педагогтердің өздерінің оқу және 
оқудан тыс қызметінің мақсаттарын айқындауын көздейді. Мазмұнды - 
қойылған мақсаттар негізінде білім беру процесінің мазмұнын анықтау. 
Операциялық-қызмет -   педагогтар мен білім алушылардың бірлескен 
қызметін ұйымдастыру. Аналитикалық және тиімді компонент нәтижелерді 
талдауды және педагогикалық тапсырмаларды түзетуді қамтиды. 
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Білім беру процесінің әдістемелік құрылымы келесі элементтерден 
тұрады: 

• оқыту (тәрбиелеу) міндеттері; 
• педагог қызметінің дәйекті кезеңдері; 
• білім алушылар қызметінің жүйелі кезеңдері. 
Оқу процесінің психологиялық құрылымы үш элементтің 

жиынтығымен ұсынылған: 
• ақпаратты қабылдау, ойлау, есте сақтау, ұғыну, меңгеру 

процестері; 
• көрінісі білім алушылардың қызығушылық,

 бейімділіктер, эмоционалды көңіл-күй динамикасы, оқу мотивациясы; 
• көтерілістер мен құлдырау жүйке-психикалық және физикалық 

стресс, белсенділік динамикасы [43]. 
Қазіргі уақытта білім беру немесе педагогикалық процесс оның барлық 

компоненттерінің өзара әрекеттесуі жүзеге асырылатын жүйе ретінде 
қарастырылады. 

Педагогикалық процесс жүзеге асырылатын жүйенің құрамдас 
бөліктері - бұл білім беретін мұғалімдер, сонымен қатар оқыту мен тәрбиелеу 
шарттары. 

Педагогикалық процестің мақсатты компоненті педагогикалық 
қызметтің барлық мақсаттары мен міндеттерін біріктіреді: негізгі, негізгі 
мақсаттан бастап, яғни жеке тұлғаның үйлесімді және жан-жақты дамуы 
және жеке қасиеттерді қалыптастырудың нақты міндеттерімен аяқталады. 

Мазмұндық компонент - бұл педагогикалық процестің мақсаттары мен 
міндеттеріне салынған мағына. 

Тиімді компонент-белгілі бір мақсатқа сәйкес жүзеге асырылған қол 
жеткізілген міндеттердің сипаттамасы. 

Осылайша, білім беру процесі жеке компоненттерден тұратын 
педагогикалық жүйе түрінде ұсынылуы мүмкін, олар мұғалімдер, студенттер, 
білім беру мазмұны, ұйымдастыру формалары, педагогикалық процестің 
құралдары мен әдістері, оның мақсаттары мен нәтижелері. 

 
Педагогикалық процестің классикалық құрылымын өзара байланысты 

алты компонент түрінде ұсынуға болады: мақсат – принциптер – мазмұн – 
әдістер – құралдар – формалар. Бұл құрылым 4-кестеде көрсетілген.  
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Педагогикалық процестің мақсатты компоненті педагогикалық 
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Тиімді компонент-белгілі бір мақсатқа сәйкес жүзеге асырылған қол 
жеткізілген міндеттердің сипаттамасы. 

Осылайша, білім беру процесі жеке компоненттерден тұратын 
педагогикалық жүйе түрінде ұсынылуы мүмкін, олар мұғалімдер, студенттер, 
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құралдары мен әдістері, оның мақсаттары мен нәтижелері. 

 
Педагогикалық процестің классикалық құрылымын өзара байланысты 

алты компонент түрінде ұсынуға болады: мақсат – принциптер – мазмұн – 
әдістер – құралдар – формалар. Бұл құрылым 4-кестеде көрсетілген.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Кесте 4 - Педагогикалық процестің құрылымы [44] 

 
Оқу процесінің тиімді болуы үшін іс-әрекетті ұйымдастыру сәтін, 

сондай-ақ іс-әрекетті ұйымдастырудағы оқу сәтін ажырату керек. Екінші 
компонентті ұйымдастыру - мұғалімнің тікелей міндеті. Оқу процесінің 
тиімділігі кез-келген ақпарат пен білімді игеру үшін өзара әрекеттесу 
процесінің қалай құрылатынына байланысты болады. Болашақ маманның 
білім беру процесіндегі іс – әрекетінің мәні-бұл әртүрлі себептермен 
туындаған қызметтің болжамды нәтижесіне жету үшін жасаған әрекеттері. 
Мұнда бұл қызметтің маңызды қасиеттері-қиындықтарды жеңуге дайын 
болу, табандылық пен ерік-жігермен байланысты Тәуелсіздік, оқушының 
алдында тұрған міндеттерді дұрыс түсінуді және қажетті іс-қимыл мен 
шешім қарқынын таңдауды қамтитын тиімділік. 

Қазіргі өмірдің динамикасын, алған мамандықтың ерекшелігін ескере 
отырып, білім, дағдылар өзгеруге бейім тұрақсыз құбылыстар деп айтуға 
болады. Сондықтан білім беру процесі ақпараттық кеңістіктегі жаңартуды 
ескере отырып құрылуы керек. Осылайша, білім беру процесінің мазмұны 
білімді, дағдыларды, дағдыларды игеру қажеттілігін ғана емес, сонымен бірге 
адамгершілік-құқықтық сенімдер мен іс-әрекеттерді қалыптастыруды, 
болашақ әлеуметтік қызмет маманының жеке басының психикалық 
процестерін дамытуды құрайды. 

Оқу процесінің маңызды сипаттамасы оның циклдік сипаты болып 
табылады. Цикл-бұл білім беру процесінің нақты актілерінің жиынтығы. 
Әрбір циклдің негізгі көрсеткіштері: мақсаттары (пәндік және жаһандық), 
құралдары мен нәтижесі (білім алушылардың тәрбиелілік дәрежесіне, оқу 
материалын меңгеру деңгейіне байланысты). Төрт цикл бар. 

Бастапқы цикл. Мақсаты: білім алушылардың негізгі идеяны, сондай-ақ 
зерттелетін материалдың практикалық маңыздылығын түсінуі және түсінуі, 
зерделенетін білімді жаңғырту жолдарын, оларды практикада пайдалану 
әдістерін меңгеру. 

Екінші цикл. Мақсаты: білімді нақтылау, түсіну және кеңейтілген 
көбейту. 

Үшінші цикл. Мақсаты: ұғымдарды жалпылау, жүйелеу, практикада 
үйренгенді қолдану. 

Педагогикалық үдерістің құрылымы 
  Принциптер 

негізгі 
бағыттарды 
анықтауға 
арналған 

 Педагогикалы
қ процесті 
ұйымдастыру 
формалары 
оған 
логикалық 
толықтық 
береді 

Әдістер - бұл 
мұғалім мен білім 
алушының іс-
әрекеті, ол 
арқылы мазмұн 
беріліп, 
қабылданады, 
өңделеді және 
содан кейін 
көбейтіледі 

Педагогикалық 
процестің бастапқы 
компоненті 
ретіндегі мақсат-
мұғалім мен 
оқушының өзара 
әрекеттесуінің 
соңғы нәтижесін 
жасауы немесе жай 
ғана елестетуі 

Құралдар 
материалданд
ырылған 
заттар ретінде, 
мазмұнмен 
"жұмыс істеу" 
тәсілдері 
әдістермен 
бірлікте 
пайдаланылад
ы 

Мазмұн-бұл 
білім 
алушыларға 
дамыған 
бағыттарға 
сәйкес алға 
қойылған 
мақсатқа жету 
үшін берілетін 
ұрпақ 
тәжірибесінің 
бөлігі. 
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Қорытынды цикл. Мақсаты: бақылау және өзін-өзі бақылау арқылы 
алдыңғы циклдердің нәтижелерін тексеру және есепке алу [42]. 
 

5.1.2. Әлеуметтік қызметтер саласында қолданылатын негізгі 
әлеуметтік-педагогикалық әдістер мен технологиялар 
 

Адам өмірінің көптеген процестері тікелей немесе жанама түрде 
педагогикалық ықпал ету шараларына байланысты. Кез-келген профильдегі 
мамандардың құзыреттілігі мен кәсіби мәртебесін арттыру педагогикалық 
білімсіз мүмкін емеб. 

Педагогика ғылыми және практикалық пән ретінде әлеуметтік 
жұмысты дамытудың маңызды бағыттарының бірі болып табылады. 
Педагогикалық теория әлеуметтік технология саласындағы мамандарды 
әртүрлі әлеуметтік-демографиялық және жас топтарындағы адамдардың 
тәрбие процесінің ерекшеліктері туралы кәсіби біліммен, әртүрлі 
жағдайларда оқу-тәрбие процесін жобалау, болжау, жүзеге асыру, оның 
тиімділігін бағалау қабілеттерімен жабдықтайды [45]. 

Әлеуметтік-педагогикалық қызмет әлеуметтік-педагогикалық 
технология түрінде жүзеге асырылуы мүмкін – алдыңғы тәжірибе негізінде 
қалыптасқан немесе белгілі бір әлеуметтік-педагогикалық мақсатқа жетудің 
анықталған, негізделген жолының бірі [46]. 

Әлеуметтік жұмыс саласында қолданылатын педагогикалық 
технологияларды әлеуметтік қызмет көрсету жүйесінде педагогикалық 
мақсаттарға қол жеткізудің әдістері, құралдары мен тәсілдерінің жиынтығы 
ретінде алдын-ала жасалған тәрбиелік ықпал ету процесінің тәжірибесінде 
дәйекті және жүйелі түрде жүзеге асыру ретінде қарастырған жөн [45].  

Әлеуметтік-педагогикалық технология-бұл педагогикалық және 
әлеуметтік технологиялардың бір түрі және өзіндік құрылымы бар. 
Әлеуметтік жұмыс маманының жұмысында технологияларды қолдану оның 
қызметінің құрылымдық компоненттерін кезең-кезеңімен жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді. 

Технологияның негізгі құрылымдық компоненттері: 
• мақсат қою, 
• құралдар (тәсілдер), 
• әрекет тәсілдерін (әдістерін) таңдау, 
• нәтижелерді бағалау. 
Технологиялық ұйымдастырылған әлеуметтік-педагогикалық қызмет 

схемасы мыналарды қамтиды:    
• ақпаратты жинау, талдау, жүйелеу, 
• мақсат пен нақты міндеттерді қою, 
• жолды (технологияны), яғни әдістерді, құралдарды және 

формаларды таңдау, 
• технологияны іске асыру, 
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Қорытынды цикл. Мақсаты: бақылау және өзін-өзі бақылау арқылы 
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тиімділігін бағалау қабілеттерімен жабдықтайды [45]. 

Әлеуметтік-педагогикалық қызмет әлеуметтік-педагогикалық 
технология түрінде жүзеге асырылуы мүмкін – алдыңғы тәжірибе негізінде 
қалыптасқан немесе белгілі бір әлеуметтік-педагогикалық мақсатқа жетудің 
анықталған, негізделген жолының бірі [46]. 

Әлеуметтік жұмыс саласында қолданылатын педагогикалық 
технологияларды әлеуметтік қызмет көрсету жүйесінде педагогикалық 
мақсаттарға қол жеткізудің әдістері, құралдары мен тәсілдерінің жиынтығы 
ретінде алдын-ала жасалған тәрбиелік ықпал ету процесінің тәжірибесінде 
дәйекті және жүйелі түрде жүзеге асыру ретінде қарастырған жөн [45].  

Әлеуметтік-педагогикалық технология-бұл педагогикалық және 
әлеуметтік технологиялардың бір түрі және өзіндік құрылымы бар. 
Әлеуметтік жұмыс маманының жұмысында технологияларды қолдану оның 
қызметінің құрылымдық компоненттерін кезең-кезеңімен жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді. 

Технологияның негізгі құрылымдық компоненттері: 
• мақсат қою, 
• құралдар (тәсілдер), 
• әрекет тәсілдерін (әдістерін) таңдау, 
• нәтижелерді бағалау. 
Технологиялық ұйымдастырылған әлеуметтік-педагогикалық қызмет 

схемасы мыналарды қамтиды:    
• ақпаратты жинау, талдау, жүйелеу, 
• мақсат пен нақты міндеттерді қою, 
• жолды (технологияны), яғни әдістерді, құралдарды және 

формаларды таңдау, 
• технологияны іске асыру, 

   

• бағалау шешімдер мәселелері с ықтимал қызметті 
түзету және мәселені қайта шешу. 

Әлеуметтік-педагогикалық технологиялар барлық міндеттерді шешуге 
мүмкіндік береді: 

• диагностикалық, 
• әлеуметтік бейімдеу, 
• әлеуметтік-профилактикалық, 
• әлеуметтік оңалту [46]. 
Осыған байланысты әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманға бұрыннан 

бар технологияны таңдау немесе белгілі бір жағдай үшін арнайы 
технологияны дамыту үшін негіздерді түсіну маңызды. Бұл: 

• өз күш-жігерінің мақсатын; 
• оны іске асыру үшін қажетті жағдайларды; 
• қоғамның, микросоциумның мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін; 
• клиенттің ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін; 
• оны жүзеге асырудың мүмкін нысандары мен әдістерін; 
• мақсатқа жетудің уақытша мүмкіндіктерін анықтауды білдіреді. 
Көптеген әлеуметтік-педагогикалық технологиялар белгілі, бірақ 

олардың түпкілікті жіктелуі әлі жасалмаған. Алайда, бұл көптеген себептерге 
байланысты қажет, өйткені жіктеу: 

1) әлеуметтік-педагогикалық технологияларды белгілі бір 
өлшемдерге сәйкес реттеуге мүмкіндік береді, бұл оларды таңдауды және 
практикалық қолдануды жеңілдетеді; 

2) бұл объектінің қай санаты үшін және практикалық қолданудың 
қандай шарттары үшін әлеуметтік-педагогикалық технологиялар бар екенін 
және олардың қайсысын таңдау шектеулі екенін көрсетеді; 

3) олардың ерекшеліктерін ескере отырып, әлеуметтік-
педагогикалық технологиялар банкін құруға ықпал етеді (сурет. 5.1, 5.2; 5-
кесте). 

 
 

5.1-сурет - М.В. Шакурова бойынша әлеуметтік-педагогикалық 
технологиялардың жіктелуі.  
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5.2-сурет - М.А. Галагузова бойынша әлеуметтік-педагогикалық 

технологиялардың жіктелуі 
 

Практикалық бағыт ұйымдастырушылық, әкімшілік, әлеуметтік - 
экономикалық, медициналық-әлеуметтік және психологиялық-педагогикалық 
әлеуметтік технологияларды ажыратады. 
Іске асыру әдістері әлеуметтік технологияларды ажыратады: 

• әрбір жеке тұлғаны өзін-өзі қорғауға негізделген; 
• мемлекеттік патернализмге негізделген; 
• мемлекеттік патернализм мен жеке тұлғаның өзін-өзі қорғауын 

бір дәрежеде немесе басқа жолмен біріктіру [47]. 
 
5-кесте - Әлеуметтік технологиялардың жіктелуі 
Жіктеу негізі Әлеуметтік технологиялар түрлері 
Қолдану аясы - әмбебап 

- жаһандық 
- республиканские 

Объектілер - қауымдық 
- топтық 
- жеке 

Шешілетін мәселелердің 
сипаты 

- ұйымдастыру 
- инновациялық (іздеу) 
- оқыту (ақпараттық) 
- әлеуметтік болжау 
- әлеуметтік модельдеу 

Қарыз алу әдістері - әлеуметтік-психологиялық 
- әлеуметтік-медициналық 

- әлеуметтік-педагогикалық: 
* әлеуметтік-педагогикалық алдын алу 

* балаларды қорғаудың әлеуметтік жағдайын 
психологиялық-педагогикалық түзету 

* әлеуметтік-педагогикалық қолдау 
* балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік-педагогикалық 

оңалту 
* баланы әлеуметтік қорғау 

 



101   

 
5.2-сурет - М.А. Галагузова бойынша әлеуметтік-педагогикалық 

технологиялардың жіктелуі 
 

Практикалық бағыт ұйымдастырушылық, әкімшілік, әлеуметтік - 
экономикалық, медициналық-әлеуметтік және психологиялық-педагогикалық 
әлеуметтік технологияларды ажыратады. 
Іске асыру әдістері әлеуметтік технологияларды ажыратады: 

• әрбір жеке тұлғаны өзін-өзі қорғауға негізделген; 
• мемлекеттік патернализмге негізделген; 
• мемлекеттік патернализм мен жеке тұлғаның өзін-өзі қорғауын 

бір дәрежеде немесе басқа жолмен біріктіру [47]. 
 
5-кесте - Әлеуметтік технологиялардың жіктелуі 
Жіктеу негізі Әлеуметтік технологиялар түрлері 
Қолдану аясы - әмбебап 

- жаһандық 
- республиканские 

Объектілер - қауымдық 
- топтық 
- жеке 

Шешілетін мәселелердің 
сипаты 

- ұйымдастыру 
- инновациялық (іздеу) 
- оқыту (ақпараттық) 
- әлеуметтік болжау 
- әлеуметтік модельдеу 

Қарыз алу әдістері - әлеуметтік-психологиялық 
- әлеуметтік-медициналық 

- әлеуметтік-педагогикалық: 
* әлеуметтік-педагогикалық алдын алу 

* балаларды қорғаудың әлеуметтік жағдайын 
психологиялық-педагогикалық түзету 

* әлеуметтік-педагогикалық қолдау 
* балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік-педагогикалық 

оңалту 
* баланы әлеуметтік қорғау 

 

   

Әлеуметтік жұмыстың 
бағыттары 

Әлеуметтік жұмыстың өзі: 
- әлеуметтік диагностика (сараптама) 
- әлеуметтік бақылау (қадағалау) 
- әлеуметтік терапия 
- әлеуметтік алдын алу 
-  әлеуметтік бейімделу 
- әлеуметтік оңалту 
- әлеуметтік қамсыздандыру 
- әлеуметтік патронаж (қорғаншылық) 
- әлеуметтік кеңес беру 

 
Әлеуметтік-педагогикалық қызмет технологияларын әртүрлі құралдар 

мен әдістерді қолданудың ұтымды реттілігімен сипатталатын практикалық 
қызмет ретінде қарастыра отырып, бұл технологиялық процестің негізі бес 
өзара байланысты кезең екенін атап өткен жөн: диагностика және болжау, 
қолайлы технологияны дамыту, оны жүзеге асыруға дайындық, практикалық 
қолдану және сараптамалық бағалау. Жоғарыда аталған барлық кезеңдерді 
орындау маманның жұмысында өте маңызды. 

Сондай-ақ, әлеуметтік-педагогикалық технологиялардың ажырамас 
мазмұндық сипаттамасы автордың негізгі ниетін; қойылған мақсаттар мен 
күтілетін нәтижелерге сәйкес операциялар, іс-қимылдар, коммуникациялар 
алгоритмін; даралау және саралау,диалогтық қарым-қатынас және саралау 
қағидаттары негізінде педагог пен білім алушылардың өзара іс-әрекетін; 
технологияның мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкестігін; оның 
жаңғыртылу дәрежесін; қызмет нәтижелерін диагностикалау мен өлшеуді 
қамтитын оның неғұрлым маңызды мазмұндық белгілерін бөліп көрсету 
болып табылады [48].   Жалпы, барлық әлеуметтік-педагогикалық 
технологиялар арнайы және жалпы болып бөлінеді. Бірінші топ - бұл тікелей 
әлеуметтік-педагогикалық жұмыб. Екінші топқа әлеуметтік диагностика, 
әлеуметтік бақылау, әлеуметтік бейімделу, әлеуметтік кеңес беру, әлеуметтік 
оңалту, әлеуметтік 
терапия, әлеуметтік профилактика және басқа да қызмет бағыттары кіреді. 

Осылайша, әлеуметтік-педагогикалық технологиялар бірқатар маңызды 
сипаттамаларға ие, мысалы, әлеуметтік жұмыс маманының практикалық іс-
әрекетінің кезеңдері, педагогикалық технологияларға қойылатын талаптар, 
технологияларды таңдау критерийлері және оларды әртүрлі негіздер 
бойынша тікелей жіктеу. 

Осы сипаттамалық ерекшеліктерді зерттеу және пайдалану тәжірибеде 
тексерілген технологияларды жүйелеуге және біріктіруге, практикалық 
қолдану үшін технологияның ең оңтайлы нұсқасын таңдауға, қолда бар 
технологияны бейімдеуге, жаңа әлеуметтік-педагогикалық мәселені шешу 
үшін қажетті түзетулер енгізуге мүмкіндік береді [49]. 

Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет әдістері - бұл әлеуметтік тәрбие 
мен әлеуметтік оқытудың ерекшеліктерін, сондай-ақ Әлеуметтік педагогика 
мен әлеуметтік жұмыстың өзара байланысын ескере отырып, педагогикада 
қолданылатын тәрбие мен оқытудың дәстүрлі әдістері. 
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Шартты түрде әдістерді әлеуметтік - педагогикалық шындықты зерттеу 
әдістеріне және оны түрлендіру әдістеріне бөлуге болады (Б. Тетерский). Ф. 
А. Мустаева ұсынған өмір сүруге және жіктеуге құқығы бар, ол мыналарды 
анықтайды: тәрбие әдістері, зерттеу әдістері, әлеуметтік-психологиялық 
көмек әдістері. Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің мазмұндық 
сипаттамасы тұрғысынан қолданыстағы әдістерді бөлуге болады: әлеуметтік 
тәрбие мен оқыту әдістері, әлеуметтік-педагогикалық зерттеу әдістері, 
әлеуметтік-педагогикалық көмек әдістері (Л. Н.Маркина). 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман өзінің кәсіби қызметінде 
пайдаланатын негізгі әдістермен 6-кестеде танысуға болады. 
6-кесте - Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман пайдаланатын негізгі әдістердің 
жіктелуі 

Әдістері 
Әлеуметтік жұмыс Психологиялық Педагогикалық 

Әлеуметтік диагностика 
әдістері: 

- мониторинг 
- сұхбат 

- әлеуметтанушыл
ық сауалнама 

- сараптамалық болжам 
- сараптамалық бағалау 

- биографиялық 
әдіс 

Психодиагностикалық: 
- тесттер интеллект
 және қабілеттер 

- жетістіктер тестілері 
- жеке сауалнамалар 
- сурет тестілері 
- проективті тесттер 
- социометрия 

Ұйымдастыру: 
- педагогикалық эксперимент 

Әлеуметтік алдын алу 
әдістері: 

- алдын алу әдісі 
- социодрама 
- әлеуметтік терапия 
- қолдау тобы 

Психокоррекциялық: 
- психогимнастика 
- ойын терапиясы 
- ойынды түзету 
- арт-терапия 

- диагностикалық оқыту 
эксперименті 
-әлеуметтік-психологиялық 
тренинг 

Педагогикалық диагностика: 
- табиғи эксперимент 
- педагогикалық бақылау 

Әлеуметтік бақылау әдістері: 
- әлеуметтік қадағалау 

- әлеуметтік- 
медициналық күтім 

- әлеуметтік қамқорлық 
-әлеуметтік қызмет 
көрсету 

Психологиялық кеңес беру әдістері: 
- эмпатикалық тыңдау 
- сәйкестендіру 
- интерпретация 
- гипотезаларды ұсыну 
- фасилитация 

Оқыту: 
- көрнекі (демонстрация, иллюстрация, оқулықпен 
жұмыс) 
- ауызша (әңгіме, түсіндіру, пікірталас, әңгіме, 
дәріс) 
- практикалық (жаттығулар, шығармашылық 
тапсырмалар, ойындар, проблемалық жағдайлар) 

Әлеуметтік оңалту әдістері: 
- еңбек терапиясы 
- топтық терапия 

- мәртебелік 
жылжыту 

- дағдарыс 
интервенция 

Психотерапия әдісі: 
- психоанализ 
- өзін-өзі сендіру 
- рационализация 
- топтық терапия 
- транзакттілі талдау 
- отбасылық терапия 

Тәрбие: 
- оң мысал 
- приучение 
- сендіру 
- ынталандыру және жазалау 
- табысты ұйымдастыру 
- көндіру 
- перспектива 
- жаттығу 
- ойын 
- сенім 
- өркениеттер 
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әдістеріне және оны түрлендіру әдістеріне бөлуге болады (Б. Тетерский). Ф. 
А. Мустаева ұсынған өмір сүруге және жіктеуге құқығы бар, ол мыналарды 
анықтайды: тәрбие әдістері, зерттеу әдістері, әлеуметтік-психологиялық 
көмек әдістері. Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің мазмұндық 
сипаттамасы тұрғысынан қолданыстағы әдістерді бөлуге болады: әлеуметтік 
тәрбие мен оқыту әдістері, әлеуметтік-педагогикалық зерттеу әдістері, 
әлеуметтік-педагогикалық көмек әдістері (Л. Н.Маркина). 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман өзінің кәсіби қызметінде 
пайдаланатын негізгі әдістермен 6-кестеде танысуға болады. 
6-кесте - Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман пайдаланатын негізгі әдістердің 
жіктелуі 

Әдістері 
Әлеуметтік жұмыс Психологиялық Педагогикалық 

Әлеуметтік диагностика 
әдістері: 

- мониторинг 
- сұхбат 

- әлеуметтанушыл
ық сауалнама 

- сараптамалық болжам 
- сараптамалық бағалау 

- биографиялық 
әдіс 

Психодиагностикалық: 
- тесттер интеллект
 және қабілеттер 

- жетістіктер тестілері 
- жеке сауалнамалар 
- сурет тестілері 
- проективті тесттер 
- социометрия 

Ұйымдастыру: 
- педагогикалық эксперимент 

Әлеуметтік алдын алу 
әдістері: 

- алдын алу әдісі 
- социодрама 
- әлеуметтік терапия 
- қолдау тобы 

Психокоррекциялық: 
- психогимнастика 
- ойын терапиясы 
- ойынды түзету 
- арт-терапия 

- диагностикалық оқыту 
эксперименті 
-әлеуметтік-психологиялық 
тренинг 

Педагогикалық диагностика: 
- табиғи эксперимент 
- педагогикалық бақылау 

Әлеуметтік бақылау әдістері: 
- әлеуметтік қадағалау 

- әлеуметтік- 
медициналық күтім 

- әлеуметтік қамқорлық 
-әлеуметтік қызмет 
көрсету 

Психологиялық кеңес беру әдістері: 
- эмпатикалық тыңдау 
- сәйкестендіру 
- интерпретация 
- гипотезаларды ұсыну 
- фасилитация 

Оқыту: 
- көрнекі (демонстрация, иллюстрация, оқулықпен 
жұмыс) 
- ауызша (әңгіме, түсіндіру, пікірталас, әңгіме, 
дәріс) 
- практикалық (жаттығулар, шығармашылық 
тапсырмалар, ойындар, проблемалық жағдайлар) 

Әлеуметтік оңалту әдістері: 
- еңбек терапиясы 
- топтық терапия 

- мәртебелік 
жылжыту 

- дағдарыс 
интервенция 

Психотерапия әдісі: 
- психоанализ 
- өзін-өзі сендіру 
- рационализация 
- топтық терапия 
- транзакттілі талдау 
- отбасылық терапия 

Тәрбие: 
- оң мысал 
- приучение 
- сендіру 
- ынталандыру және жазалау 
- табысты ұйымдастыру 
- көндіру 
- перспектива 
- жаттығу 
- ойын 
- сенім 
- өркениеттер 

 
 
 

   

6-кестенің жалғасы 
Әлеуметтік жұмыстың әлеуметтік-экономикалық әдістері: 

- әлеуметтік патронаж 
- жеңілдіктер мен жәрдемақылар әдісі 
- өтемақы әдісі 
- әлеуметтік-экономикалық санкциялар 
- медициналық патронаж 

Әлеуметтік жұмыстың ұйымдастырушылық-өкімдік әдістері: 
- нұсқау 
- регламенттеу 
- нормалау 
- орындалуын бақылау және тексеру 
- сын 

Әлеуметтік-педагогикалық әдістер 
Элемент ретінде әдістер Әдістері әсер: Ұйымдастыру әдістері әлеуметтік-педагогикалық 
әлеуметтік - әсер ететін әдістер өзара әрекеттесу: 
тәрбие: сезімдер - қызметті ұйымдастыру әдісі 
- әдіс - әсер ететін әдістер - әдіс өткізді 
репродукциялау сана - бағалау әдістері 
- ынталандыру әдісі - әсер ететін әдістер - құндылықты бағдарлау әдісі 
және көтермелеу к әлеуметтік қызметкердің мінез-

құлқы 
- өзін-өзі тану әдістері 

іс-қимыл  - қарым-қатынас әдістері 
- жәрдемдесу әдісі және   

дронованың   

- бекіту әдісі және   

байыту   

 
Осылайша, нақты практикалық іс-әрекетте, әлеуметтік жұмыс 

жөніндегі маман кәсіби көмек көрсету үшін клиент және оның айналасы 
туралы объективті ақпарат жинау, алынған ақпаратты талдау, әлеуметтік 
өмір проблемасын ықтимал шешу туралы гипотеза (болжам) құру, 
гипотезаны іске асыру бойынша нақты практикалық қадамдар жасау және ол 
қабылдаған қадамдардың тиімділігін тексеру қажет [47]. 
 
 

5.1.3. Әлеуметтік-педагогикалық мәселелерді шешу саласындағы 
әлеуметтік жұмыс маманының педагогикалық шеберлігі 
 

Әлеуметтік жұмысты қалыптастыру мен дамытудың қазіргі кезеңінде 
әлеуметтік жұмыс мамандарының кәсібилігін қалыптастыру, әлеуметтік 
қызметтердің кадрлық әлеуетінің ажырамас мәнін кеңейту және оны күшейту 
жолдары, әлеуметтік жұмыс бойынша әртүрлі санаттағы мамандарды даярлау 
және қайта даярлау мәселелеріне басымдық берілген. 

Әр түрлі саладағы мамандардың кәсіби әлеуметтік жұмысы қазіргі 
әлемнің қазіргі әлеуметтік - экономикалық және рухани-адамгершілік 
жағдайына барабар реакция болып табылады. Реформалар жүргізудің теріс 
салдарын нақты еңсеруге және еліміздің әртүрлі санаттағы тұрғындарының 
әлеуметтік қажеттіліктерін неғұрлым толық қанағаттандыруға ықпал ететін 
әлеуметтік қорғау жүйесін дамытудың түбегейлі жаңа тәсілдерінің бірі. 

Әлеуметтік жұмыс мамандықты да, кәсіпті де біріктіреді, сондықтан 
кәсібилікті осы компоненттердің үйлесімділік деңгейімен, олардың 
жүйелілігі мен тұтастығымен өлшеуге болады. 

Әлеуметтік жұмыс маманының педагогикалық шеберлігі-бұл білім мен 
көкжиектің, жеке мәдениеттің, оның жан-жақты теориялық дайындығының, 
білім мен оқыту әдістерін, педагогикалық техниканы және озық тәжірибені 
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жетік игерудің өзіндік қоспасы. 
Әлеуметтік жұмыс маманының педагогикалық шеберлігінің 

элементтеріне мыналар жатады: 
1. Іс – әрекеттің гуманистік бағыты-бұл іс-әрекеттің басқа адамның 

жеке басына бағытталуынан, жоғары рухани құндылықтарды, мінез-құлық 
пен қатынастардың моральдық нормаларын сөзбен және іспен бекітуден 
тұрады, оның іс-әрекетке, оның мақсатына, мазмұнына, құралдарына, 
субъектілеріне құндылық қатынасының гуманистік көрінісін қамтамасыз 
етеді. 

2. Педагогикалық қабілеттер - кәсіби қызметті сәтті игеру және оны 
тиімді жүзеге асыру үшін қажетті маманның психикалық ерекшеліктерінің 
жиынтығы. 

Негізгі қабілеттер - толеранттылық, қарым-қатынас, қабылдау қабілеті, 
жеке динамизм, эмоционалды тұрақтылық, оптимистік болжам, 
шығармашылық, әсер ету. 

3. Кәсіби құзыреттілік, кәсібилік - кәсіби білімнің болуын 
болжайды (қоғамдық, пәндік, психологиялық-педагогикалық, қолданбалы 
дағдылар). Кәсіби білімнің ерекшеліктері - олардың руханилығы, күрделілігі. 

4. Педагогикалық техника (шеберлік, өнер, шеберлік) – маманның 
өзіндік құралдарының, дағдыларының, мінез-құлық ерекшеліктерінің болуын 
көздейді: сөйлеудің жоғары мәдениеті, пантомимиканы, бет-әлпетті, ым-
ишараны меңгеру қабілеті, киіну, сыртқы келбетін бақылау, 
психотехниканың негіздерін басшылыққа алу мүмкіндігі (өзін-өзі басқару 
қабілеті, өзінің психикалық жағдайын түсіну), клиенттердің ішкі жағдайын 
көру және оларға барабар әсер ету қабілеті. 

Әлеуметтік жұмыс маманының педагогикалық шеберлігінің маңызды 
элементі-әлеуметтік қызметтің өзекті өрісін анықтау. Әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маманның шеберлігі оның мәдениетіне, алған жалпы және кәсіптік 
біліміне байланысты; теориялық және практикалық педагогикалық және 
психологиялық даярлық ерекше маңызға ие. 

Кәсіби шеберлікті қалыптастыру әрқашан мамандарды тәрбиелеу мен 
кәсіби даярлаудан, кәсіби шеберлік пен әлеуметтік жұмыстың практикалық 
дағдыларының жүйесін кезең-кезеңімен қалыптастырудан басталады. Кәсіби 
шеберліксіз клиенттің қиын өмірлік жағдайын шешу және жұмыс істеудің 
әлеуметтік - психологиялық үйлесімін қамтамасыз ету мақсатында жеке 
әлеуметтік қызметтерді ұйымдастыру мүмкін емеб. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның кәсіби-тұлғалық дамуы мен 
қалыптасуы мамандандырылған білім алуды, кәсіби бейімділікті 
қалыптастыруды, кәсіби шеберлікті қалыптастыруды және адамгершілік-
рухани қасиеттерді, сондай-ақ өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі реттеу 
дағдыларын дамытуды көздейді. 

Әлеуметтік жұмыс маманы әлеуметтік ғылымның әртүрлі 
салаларындағы заманауи білімге ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік 
жұмыстың берік дағдыларына ие болуы керек. Әлеуметтік жұмыс маманы 
кәсіби дағдылардың, дағдылардың арсеналына ие болуы керек, адам туралы 



105   

жетік игерудің өзіндік қоспасы. 
Әлеуметтік жұмыс маманының педагогикалық шеберлігінің 

элементтеріне мыналар жатады: 
1. Іс – әрекеттің гуманистік бағыты-бұл іс-әрекеттің басқа адамның 

жеке басына бағытталуынан, жоғары рухани құндылықтарды, мінез-құлық 
пен қатынастардың моральдық нормаларын сөзбен және іспен бекітуден 
тұрады, оның іс-әрекетке, оның мақсатына, мазмұнына, құралдарына, 
субъектілеріне құндылық қатынасының гуманистік көрінісін қамтамасыз 
етеді. 

2. Педагогикалық қабілеттер - кәсіби қызметті сәтті игеру және оны 
тиімді жүзеге асыру үшін қажетті маманның психикалық ерекшеліктерінің 
жиынтығы. 

Негізгі қабілеттер - толеранттылық, қарым-қатынас, қабылдау қабілеті, 
жеке динамизм, эмоционалды тұрақтылық, оптимистік болжам, 
шығармашылық, әсер ету. 

3. Кәсіби құзыреттілік, кәсібилік - кәсіби білімнің болуын 
болжайды (қоғамдық, пәндік, психологиялық-педагогикалық, қолданбалы 
дағдылар). Кәсіби білімнің ерекшеліктері - олардың руханилығы, күрделілігі. 

4. Педагогикалық техника (шеберлік, өнер, шеберлік) – маманның 
өзіндік құралдарының, дағдыларының, мінез-құлық ерекшеліктерінің болуын 
көздейді: сөйлеудің жоғары мәдениеті, пантомимиканы, бет-әлпетті, ым-
ишараны меңгеру қабілеті, киіну, сыртқы келбетін бақылау, 
психотехниканың негіздерін басшылыққа алу мүмкіндігі (өзін-өзі басқару 
қабілеті, өзінің психикалық жағдайын түсіну), клиенттердің ішкі жағдайын 
көру және оларға барабар әсер ету қабілеті. 

Әлеуметтік жұмыс маманының педагогикалық шеберлігінің маңызды 
элементі-әлеуметтік қызметтің өзекті өрісін анықтау. Әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маманның шеберлігі оның мәдениетіне, алған жалпы және кәсіптік 
біліміне байланысты; теориялық және практикалық педагогикалық және 
психологиялық даярлық ерекше маңызға ие. 

Кәсіби шеберлікті қалыптастыру әрқашан мамандарды тәрбиелеу мен 
кәсіби даярлаудан, кәсіби шеберлік пен әлеуметтік жұмыстың практикалық 
дағдыларының жүйесін кезең-кезеңімен қалыптастырудан басталады. Кәсіби 
шеберліксіз клиенттің қиын өмірлік жағдайын шешу және жұмыс істеудің 
әлеуметтік - психологиялық үйлесімін қамтамасыз ету мақсатында жеке 
әлеуметтік қызметтерді ұйымдастыру мүмкін емеб. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның кәсіби-тұлғалық дамуы мен 
қалыптасуы мамандандырылған білім алуды, кәсіби бейімділікті 
қалыптастыруды, кәсіби шеберлікті қалыптастыруды және адамгершілік-
рухани қасиеттерді, сондай-ақ өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі реттеу 
дағдыларын дамытуды көздейді. 

Әлеуметтік жұмыс маманы әлеуметтік ғылымның әртүрлі 
салаларындағы заманауи білімге ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік 
жұмыстың берік дағдыларына ие болуы керек. Әлеуметтік жұмыс маманы 
кәсіби дағдылардың, дағдылардың арсеналына ие болуы керек, адам туралы 

   

ғылымдар саласында терең білімге ие болуы керек: психология, педагогика, 
әлеуметтану, әлеуметтік жұмыс мақсаттарын лайықты жүзеге асырушы болу 
құқығы. 

Жұмыстағы кәсіби маңызды қасиеттер әлеуметтік жұмыс 
мамандарының жеке басының психологиялық ерекшеліктерінің көрінісі 
ретінде қарастырылады. Әлеуметтік жұмыс мамандары әрқашан объективті 
шындықты олардың жеке басының құрылымы арқылы түсіндіреді – 
әлеуметтік жұмыс мамандарының жеке қасиеттері кәсіби шеберлікті 
қалыптастыруда негіз болып табылады. 

Әлеуметтік жұмыс маманының ең дәл құралы әрқашан оның 
клиенттердің өміріне тән мағыналарды түсіну қабілеті болады. Бұл қабілет - 
адамның подсознаниясына енгізілген түйсігі, әсер етпейтін механизмдер 
арқылы қамтамасыз етілетін өнер. Бұл қабілеттерді тек кәсіби оқыту 
негізінде қалыптастыру мүмкін емес, бірақ олар әрдайым тиімдірек болады, 
әлеуметтік жұмыс маманының зияткерлік және мәдени деңгейі жоғары 
болады [50]. 

Кәсіби шеберлік - бұл маманның білімі мен дағдыларының деңгейін, 
халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі шаралар кешенін жүзеге асырудағы 
оның біліктілік дәрежесін көрсететін келесі қасиеттерінің жиынтығы: 

• іс-қимылдардың әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы 
мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкестігі және жоғары біліктілігі; 

• жеке қабілеттермен бірге әлеуметтік жұмыс саласындағы 
дағдылар мен білімді барынша пайдалану; 

• оқытудан және мамандандырылған білікті даярлықтан өткен, 
халықтың әртүрлі санаттарымен жұмыс істеу саласында тұрақты дағдылары 
бар, әлеуметтік жұмыс саласындағы заманауи технологияларды практикада 
тиімді қолданатын қызметкердің жоғары біліктілігі; 

• қоғамдағы қатынастарды үйлестіру үшін әлеуметтік 
технологиялар мен әлеуметтік ғылымдардың жетістіктерін шебер пайдалану; 

• жауапкершілік пен сенімділік, қоғамдағы әлеуметтік - 
экономикалық өзгерістерге барабар реакция. 

 
Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның кәсіби шеберлігі-бұл халыққа 

әлеуметтік қызмет көрсету жөніндегі шаралар кешенін жүзеге асырумен 
байланысты дайындық пен қабілеттерді, оның біліктілік дәрежесін, білімі 
мен дағдыларының деңгейін көрсететін қасиеттер жиынтығы. Егер біз 
әлеуметтік жұмыс маманының негізгі рөлін бағалайтын болсақ, онда ол қиын 
өмірлік жағдайға тап болған адамға көмек көрсетуге мемлекет уәкілеттік 
берген маман. 

Сонымен, кәсіби шеберлік - бұл жеке адамның өз кәсібін, мамандығын 
меңгеру деңгейі; бұл сонымен қатар әлеуметтік қызмет қызметкерін 
әлеуметтік жұмыстағы кәсібилікпен таныстырудың көрсеткіші [51]. 
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Практикалық тапсырмалар 
 

Практикалық тапсырма 1. Әртүрлі дереккөздерді пайдаланып 
кестені толтырыңыз. Ұғымдарды салыстырыңыз. 
 

Ұғым Анықтамасы Жалпы Айырмашылықтар 
Білім беру мемлекеттік білім беру 

стандартына сәйкес тәрбиелеу, 
білім беру, тұлғаны дамыту 
міндеттерін шешуге бағытталған 
оқу-тәрбие және өзін-өзі 
тәрбиелеу процестерінің 
жиынтығы. 

  
процесі 
(Коджаспирова Г. М. 
Педагогикалық сөздік. 
- М., 2005. 94 б.) 
 
 
 
 

 
Практикалық тапсырма 2. Әлеуметтік-педагогикалық әдістердің 

сипаттамасы (кестені толтырыңыз). 
 

Әдісі Сипаттамасы Бұл әдіс қолданылатын әлеуметтік-
педагогикалық жағдай 

   

 
Практикалық тапсырма 3. Үздіксіз практика объектілеріндегі 

әлеуметтік жұмысқа педагогикалық талдау жүргізу: а) әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі мамандардың қызметіндегі педагогиканың орны; б) әлеуметтік 
жұмыс мақсаттарының педагогикалық компоненттері; в) ұжымның, оның 
басшыларының әлеуметтік жұмысының педагогикалық мазмұны; г) 
әлеуметтік жұмыс әдістерінің педагогикалық сипаттамалары; д) тұлғаны 
дамытудың әлеуметтік - педагогикалық құралдары. 
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5.2. ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ НЕГІЗГІ КОМПОНЕНТТЕР 

5.2.1. Арнайы әлеуметтік-педагогикалық қызмет көрсетуді қажет 
ететін халық топтарының санаттары 
 

Халыққа әлеуметтік көмек әлеуметтік көмекке мұқтаж халықтың 
қажеттіліктерін қанағаттандыру жөніндегі қызметті білдіреді және меншік 
нысанына қарамастан әлеуметтік қызметтер көрсететін әлеуметтік қызметтер 
жиынтығын қамтиды. 

Әлеуметтік қызмет көрсетудің негізгі мақсаты – халықты «адами 
капиталды» дамыту үшін қолайлы жағдай жасайтын, жеке адамның, оның 
топтарын құрайтын халықтың, әлеуметтік, әлеуметтік - кәсіби топтардың, 
әлеуметтік-демографиялық, әлеуметтік қауымдастықтардың, ұжымдардың 
әлеуметтік жағдайын сақтайтын немесе өзгертетін тиісті сападағы қолжетімді 
әлеуметтік қызметтермен қамтамасыз ету [52]. 

Азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету қызметі мынадай қағидаттарға 
негізделеді: 

• азаматтың құқықтарын сақтау және; 
• әлеуметтік көмектің атаулылығы және әлеуметтік қызметтер 

көрсетуді адамның жеке қажеттіліктеріне бағдарлау; 
• жасына, нәсіліне, жынысына, ұлтына, тіліне, мүліктік және 

лауазымдық жағдайына, шығу тегіне, дінге көзқарасына және басқа да мән-
жайларға қарамастан, әлеуметтік әділеттілік; 

• халықтың әртүрлі санаттары мен топтары үшін әлеуметтік көмек 
алудың тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету; 

• әлеуметтік көмектің қолжетімділігі; 
• Халықты әлеуметтік бейімдеу жөніндегі іс-шаралардың 

басымдығы; 
• әлеуметтік көмектің барлық түрлері мен нысандарының 

сабақтастығы; 
• мемлекеттік билік органдарының, әлеуметтік қызметтердің, 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, сондай-ақ лауазымды адамдардың 
халықтың әлеуметтік көмек көрсету саласындағы құқықтарын қамтамасыз 
етудегі жауапкершілігі; 

• әлеуметтік көмек көрсету саласында мемлекеттік кепілдіктер 
беру. 

Азамат әлеуметтік қызметке мұқтаж деп танылады, егер келесі 
жағдайлардың кем дегенде біреуі болса: 

• жұмыс пен өмір сүрудің болмауы; 
• өз бетінше жүріп-тұру, өзіне-өзі қызмет көрсету, ауруға, 

жарақатқа, жасқа байланысты негізгі өмірлік қажеттіліктерді қамтамасыз ету 
қабілетін ішінара немесе толық жоғалту; 

• әлеуметтік бейімделуде қиындық көріп жүрген баланың немесе 
балалардың болуы; 

• белгілі бір тұрғылықты жерінің болмауы; 
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• отбасында бөгде адамның тұрақты күтіміне мұқтаж мүмкіндігі 
шектеулі адамның болуы; 

• мүмкіндіктері шектеулі адамдарға, балаларға, балаға күтім 
жасауды қамтамасыз етудің мүмкін еместігі, сондай-ақ оларға қамқорлықтың 
болмауы; 

• отбасындағы зорлық-зомбылық немесе отбасы ішіндегі жанжал, 
оның ішінде алкогольге немесе есірткіге тәуелді, құмар ойындарға әуес 
адамдармен, психикасының бұзылуынан зардап шегетін адамдармен жанжал; 

• азаматтардың өмір сүру жағдайларын нашарлататын немесе 
нашарлататын деп танылған өзге де мән-жайлардың болуы [53]. 

Әлеуметтік мекемелерде қызмет көрсетілетін халықтың санаттары мен 
топтары: 

1) Балалар: 
• ата-анасының қамқорлығынсыз қалған; 
• жетім балалар; 
• панасыз; 
• бала асырап алудың, қамқоршылықтың, қорғаншылықтың күшін 

жоюға немесе жарамсыз деп тануға байланысты өмір сүруге мұқтаж адамдар; 
• тұрғылықты немесе оқитын жері бойынша психикалық немесе 

физикалық зорлық-зомбылыққа ұшырағандар; 
• аз қамтылған отбасылардың балалары; 
• ата-аналық міндеттерін елемейтін, паразиттік немесе азғын өмір 

салтын жүргізетін, ата-ана құқығынан айырылған ата-аналармен бірге 
тұратындар; 

• мәжбүрлі қоныс аударушылар мен босқындар отбасыларының 
балалары; 

• психикалық, психикалық және физикалық дамуында ауытқулары 
бар; 

• мүмкіндігі шектеулі балалар; 
• еңбекке жарамсыздығына, ауруына, сот жауапкершілігіне 

тартылуына байланысты оларға қамқорлық жасауға уақытша қабілетсіз, ұзақ 
уақыт ресми тіркелген жұмыссыздар, ұзақ іссапарлар мәртебесіне ие ата-
аналарымен бірге тұратындар; 

• өз бетінше тұратын балалар мен жасөспірімдер – мектеп-
интернаттар мен балалар үйлерінің түлектері; 

• айналасындағы адамдармен қарым-қатынаста, өмірде және кәсіби 
өзін-өзі анықтауда қиындықтар бар; 

• тұрғылықты жері, оқу немесе жұмыс орны бойынша теріс әсер 
ететін (кемсіту, қатыгездікпен қарау, қорлау, зорлық-зомбылық, құқыққа 
қарсы қызметке тарту, алкоголь мен есірткіге тарту) адамдар); 

• қараусыз қалған. 
2) Отбасылар (жеке азаматтар): 

• аз қамтылғандар; 
• толық емес; 
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• отбасында бөгде адамның тұрақты күтіміне мұқтаж мүмкіндігі 
шектеулі адамның болуы; 

• мүмкіндіктері шектеулі адамдарға, балаларға, балаға күтім 
жасауды қамтамасыз етудің мүмкін еместігі, сондай-ақ оларға қамқорлықтың 
болмауы; 

• отбасындағы зорлық-зомбылық немесе отбасы ішіндегі жанжал, 
оның ішінде алкогольге немесе есірткіге тәуелді, құмар ойындарға әуес 
адамдармен, психикасының бұзылуынан зардап шегетін адамдармен жанжал; 

• азаматтардың өмір сүру жағдайларын нашарлататын немесе 
нашарлататын деп танылған өзге де мән-жайлардың болуы [53]. 

Әлеуметтік мекемелерде қызмет көрсетілетін халықтың санаттары мен 
топтары: 

1) Балалар: 
• ата-анасының қамқорлығынсыз қалған; 
• жетім балалар; 
• панасыз; 
• бала асырап алудың, қамқоршылықтың, қорғаншылықтың күшін 

жоюға немесе жарамсыз деп тануға байланысты өмір сүруге мұқтаж адамдар; 
• тұрғылықты немесе оқитын жері бойынша психикалық немесе 

физикалық зорлық-зомбылыққа ұшырағандар; 
• аз қамтылған отбасылардың балалары; 
• ата-аналық міндеттерін елемейтін, паразиттік немесе азғын өмір 

салтын жүргізетін, ата-ана құқығынан айырылған ата-аналармен бірге 
тұратындар; 

• мәжбүрлі қоныс аударушылар мен босқындар отбасыларының 
балалары; 

• психикалық, психикалық және физикалық дамуында ауытқулары 
бар; 

• мүмкіндігі шектеулі балалар; 
• еңбекке жарамсыздығына, ауруына, сот жауапкершілігіне 

тартылуына байланысты оларға қамқорлық жасауға уақытша қабілетсіз, ұзақ 
уақыт ресми тіркелген жұмыссыздар, ұзақ іссапарлар мәртебесіне ие ата-
аналарымен бірге тұратындар; 

• өз бетінше тұратын балалар мен жасөспірімдер – мектеп-
интернаттар мен балалар үйлерінің түлектері; 

• айналасындағы адамдармен қарым-қатынаста, өмірде және кәсіби 
өзін-өзі анықтауда қиындықтар бар; 

• тұрғылықты жері, оқу немесе жұмыс орны бойынша теріс әсер 
ететін (кемсіту, қатыгездікпен қарау, қорлау, зорлық-зомбылық, құқыққа 
қарсы қызметке тарту, алкоголь мен есірткіге тарту) адамдар); 

• қараусыз қалған. 
2) Отбасылар (жеке азаматтар): 

• аз қамтылғандар; 
• толық емес; 

   

• жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларды тәрбиелеуде; 

• құрамында психикалық, психикалық және физикалық дамуында 
ауытқулары бар балалар бар; 

• көп балалы; 
• құрамында мүмкіндігі шектеулі, оның ішінде ұзақ уақыт 

ауыратын немесе еңбекке жарамсыз адамдар бар адамдар; 
• баласыз; 
• ата-аналары мерзімді қызметтің әскери қызметшілері болып 

табылатын отбасылар; 
• қолайсыз психологиялық микроклиматы бар, психологиялық 

стресс немесе эмоционалды-қақтығыс жағдайында; 
• балалар, әйелдер, қарттар психологиялық немесе физикалық 

зорлық-зомбылықтың кез-келген түріне ұшырайтын отбасылар (қорлау, 
қатыгездік, қорлау, есірткіге, алкогольге және т. б.).); 

• төтенше жағдайға тап болған отбасылар мен жекелеген азаматтар 
(табиғи апаттардан зардап шеккендер немесе оларға теңестірілген, мәжбүрлі 
қоныс аударушылар мен босқындар, жұмыссыз ата-аналары және т. б.); 

• әскери қызмет атқару немесе басқа да тапсырмаларды орындау 
кезінде ата-аналары немесе балалары қайтыс болған (қаза тапқан) отбасылар; 

• кәмелетке толмаған ата-аналары бар отбасылар және жас 
отбасылар; 

• құрамында психикалық аурулары бар адамдар бар отбасылар; 
• құрамында алкоголизмнен, уытқұмарлықтан, нашақорлықтан 

емделу курсынан өткен, бас бостандығынан айыру орындарынан, арнайы 
оқу-тәрбие мекемелерінен оралған, есірткі қабылдайтын немесе алкогольді 
шектен тыс пайдаланатын адамдары бар отбасылар; 

• ажырасу, ажырасу алдындағы және ажырасудан кейінгі жағдай 
жағдайындағы адамдар; 

• қолайсыз психологиялық-педагогикалық микроклиматы бар 
отбасылар, ата-аналардың педагогикалық қабілетсіздігі, балаларға 
қатыгездік; 

• бір зейнеткерлерден тұратын отбасылар; 
• ата-аналары балаларды тәрбиелеуден, олардың дамуы мен 

денсаулығына қамқорлық жасаудан жалтаратын отбасылар; 
• әкелер (аналар) денсаулық жағдайын ескере отырып, өздеріне 

қолжетімді кез келген жұмысты алғысы келетін отбасылар; 
• құрамында азғындық, қылмыстық немесе паразиттік өмір салтын 

жүргізетін адамдар бар отбасылар; 
• ішінара еңбекке жарамды азаматтар, денсаулық жағдайын 

ескере отырып, қол жетімді жұмыс алуға тілек білдірушілер; 
• жұмыссыз азаматтар (оның ішінде жасөспірімдер); 
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• ұзақ қолайсыздық, психологиялық күйзеліс жағдайындағы 
азаматтар; 

• үйсіз азаматтар; 
• бір пәтерде тұратын бұрынғы ерлі-зайыптылар; 
• балаларымен, туыстарымен, жұмыстағы әріптестерімен және 

басқа адамдармен қарым-қатынаста қиындықтарға тап болған азаматтар; 
3) Әйелдер: 

• кәмелетке толмаған балалары бар жалғыз басты аналар; 
• психофизикалық зорлық-зомбылыққа ұшырағандар; 
• үйде тәрбиеленетін мүмкіндіктері шектеулі балалары бар;   
• бала емізетін аналар; 
• туыстары мен туыстарынан айрылған; 
• кәмелетке толмаған аналар; 
• толық емес отбасылардан; 
• жүкті әйелдер (оның ішінде кәмелетке толмағандар, 

жалғызбастылар); 
• отбасымен қақтығыста; 
• жүрген, жай-күйі ажырасу үстіндегі, ажырасқалы жүрген немесе 

ажырасқаннан кейінгі жағдай; 
• бала күтімі бойынша демалыста жүргендер; 
• 18 жасқа дейінгі балалары бар, ұзақ уақыт ресми тіркелген 

жұмыссыздар болып табылатын жалғызбасты әйелдер; 
• балалар мектеп-интернаттары мен үйлерінің өз бетінше тұратын 

түлектері; 
• қысқартылған жұмыс күнімен, үйде немесе басқа белгілі бір 

жағдайларда уақытша жұмыс тапқысы келетін аналар. 
4) Өмірлік қиын жағдайға тап болған егде жастағы азаматтар. 
5) Әр түрлі топтар мен санаттардағы мүмкіндігі шектеулі адамдар. 
6) Белгілі бір тұрғылықты жері мен кәсібі жоқ азаматтар. 

Әлеуметтік қызмет түрлері: 
1) әлеуметтік-тұрмыстық (тұрмыста әлеуметтік қызмет алушылардың 

тіршілік әрекетін қолдауға бағытталған); 
2) әлеуметтік-психологиялық (әлеуметтік ортаға бейімделу үшін қызмет 

алушылардың психологиялық жай-күйін түзетуге көмек көрсетуді, оның 
ішінде сенім телефонын пайдалана отырып, жасырын психологиялық көмек 
көрсетуді көздейді); 

3) әлеуметтік-медициналық (күтім жасауды ұйымдастыру, сауықтыру іс-
шараларын жүргізуге жәрдем көрсету, денсаулық жай-күйіндегі ауытқуларды 
анықтау үшін қызмет алушыларды жүйелі бақылау жолымен қызмет 
алушылардың денсаулығын сақтауға және қолдауға бағытталған); 

4) әлеуметтік-педагогикалық (қызмет алушылар тұлғасының дамуы мен 
мінез-құлқындағы ауытқулардың профилактикасына, олардың оң мүдделерін 
қалыптастыруға (оның ішінде бос уақыт саласында), бос уақытты 
ұйымдастыруға, бала тәрбиесінде отбасына көмек көрсетуге бағытталған); 

5) әлеуметтік-құқықтық (заң қызметтерін алуға, оның ішінде тегін, 
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• ұзақ қолайсыздық, психологиялық күйзеліс жағдайындағы 
азаматтар; 

• үйсіз азаматтар; 
• бір пәтерде тұратын бұрынғы ерлі-зайыптылар; 
• балаларымен, туыстарымен, жұмыстағы әріптестерімен және 

басқа адамдармен қарым-қатынаста қиындықтарға тап болған азаматтар; 
3) Әйелдер: 

• кәмелетке толмаған балалары бар жалғыз басты аналар; 
• психофизикалық зорлық-зомбылыққа ұшырағандар; 
• үйде тәрбиеленетін мүмкіндіктері шектеулі балалары бар;   
• бала емізетін аналар; 
• туыстары мен туыстарынан айрылған; 
• кәмелетке толмаған аналар; 
• толық емес отбасылардан; 
• жүкті әйелдер (оның ішінде кәмелетке толмағандар, 

жалғызбастылар); 
• отбасымен қақтығыста; 
• жүрген, жай-күйі ажырасу үстіндегі, ажырасқалы жүрген немесе 

ажырасқаннан кейінгі жағдай; 
• бала күтімі бойынша демалыста жүргендер; 
• 18 жасқа дейінгі балалары бар, ұзақ уақыт ресми тіркелген 

жұмыссыздар болып табылатын жалғызбасты әйелдер; 
• балалар мектеп-интернаттары мен үйлерінің өз бетінше тұратын 

түлектері; 
• қысқартылған жұмыс күнімен, үйде немесе басқа белгілі бір 

жағдайларда уақытша жұмыс тапқысы келетін аналар. 
4) Өмірлік қиын жағдайға тап болған егде жастағы азаматтар. 
5) Әр түрлі топтар мен санаттардағы мүмкіндігі шектеулі адамдар. 
6) Белгілі бір тұрғылықты жері мен кәсібі жоқ азаматтар. 

Әлеуметтік қызмет түрлері: 
1) әлеуметтік-тұрмыстық (тұрмыста әлеуметтік қызмет алушылардың 

тіршілік әрекетін қолдауға бағытталған); 
2) әлеуметтік-психологиялық (әлеуметтік ортаға бейімделу үшін қызмет 

алушылардың психологиялық жай-күйін түзетуге көмек көрсетуді, оның 
ішінде сенім телефонын пайдалана отырып, жасырын психологиялық көмек 
көрсетуді көздейді); 

3) әлеуметтік-медициналық (күтім жасауды ұйымдастыру, сауықтыру іс-
шараларын жүргізуге жәрдем көрсету, денсаулық жай-күйіндегі ауытқуларды 
анықтау үшін қызмет алушыларды жүйелі бақылау жолымен қызмет 
алушылардың денсаулығын сақтауға және қолдауға бағытталған); 

4) әлеуметтік-педагогикалық (қызмет алушылар тұлғасының дамуы мен 
мінез-құлқындағы ауытқулардың профилактикасына, олардың оң мүдделерін 
қалыптастыруға (оның ішінде бос уақыт саласында), бос уақытты 
ұйымдастыруға, бала тәрбиесінде отбасына көмек көрсетуге бағытталған); 

5) әлеуметтік-құқықтық (заң қызметтерін алуға, оның ішінде тегін, 

   

әлеуметтік қызметтерді алушылардың заңды мүдделері мен құқықтарын 
қорғауға көмек көрсетуге бағытталған); 

6) алушылардың коммуникативтік әлеуетін арттыру мақсатында (тыныс-
тіршілігі шектелген әлеуметтік қызметтерді алушылардың, оның ішінде 
мүмкіндіктері шектеулі балалардың коммуникативтік әлеуетін арттыру 
мақсатында көрсетілетін қызметтер)); 

7) әлеуметтік-еңбек (жұмысқа орналасуға және еңбекке бейімделуге 
байланысты басқа да проблемаларды шешуге көмек көрсетуге бағытталған); 

8) шұғыл әлеуметтік қызметтер (азық-түлік жиынтығымен немесе тегін 
ыстық тамақпен қамтамасыз ету; аяқ киіммен, киіммен және бірінші кезекте 
қажетті басқа да заттармен қамтамасыз ету; уақытша тұрғын үй-жай алуға 
жәрдемдесу; әлеуметтік қызмет алушылардың заңды мүдделері мен 
құқықтарын қорғау мақсатында заң көмегін алуға жәрдемдесу; осы жұмысқа 
психологтар мен діни қызметшілерді тарта отырып, шұғыл психологиялық 
көмек алуға жәрдемдесу; өзге де қызметтер); 

9) әлеуметтік сүйемелдеу (әлеуметтік қызметтерге жатпайтын 
психологиялық, медициналық, заңдық, педагогикалық, әлеуметтік көмек 
көрсетуге жәрдемдесу ведомствоаралық өзара іс-қимыл негізінде осындай 
көмек көрсететін ұйымдарды тарту арқылы жүзеге асырылады) [54]. 
 
 

5.2.2. Әлеуметтенуге және баланың жеке басын бейімдеу процесіне 
әлеуметтік факторлардың әсері 
 

Адам - табиғаттың бір бөлігі, бірақ адамның ең бастысы – оның жеке 
басы. Тұлға - белгілі бір әлеуметтік ортаның өнімі. Қоғам тарихи даму 
заңдарына сәйкес өзгереді, сондықтан әр дәуірде жеке тұлғаның ерекше түрі 
қалыптасады. Тұлға қоғамның талаптарын қабылдай алады немесе оларға 
қарсы тұра алады. Бұл қарама-қайшылықтар белгілі бір тарихи формада 
көрінеді және әлеуметтік қатынастар жүйесімен анықталады. Сондықтан кез-
келген қоғам осы қоғамның талаптары әр адамның қажеттілігіне айналуы 
үшін жағдай жасауға тырысады. 

Жеке тұлғаны дамыту мен қалыптастырудың қозғаушы күші әртүрлі 
факторлар қатысатын қарама-қайшылықтардың күресі болып табылады. Бұл 
факторлар көптеген және әртүрлі сипатқа ие (әлеуметтік, биологиялық, ішкі, 
сыртқы). 

Барлық психикалық қасиеттер мен жеке қасиеттердің даму көздері 
қоршаған әлеуметтік ортада. Қоршаған орта - бұл адамдарға өздігінен әсер 
ететін әртүрлі сыртқы құбылыстардың кешені. 

Қоршаған орта әлеуметтік, географиялық; үй. Әлеуметтік орта сонымен 
қатар қоғамның материалдық жағдайлары, әлеуметтік және мемлекеттік 
жүйе, өндірістік және қоғамдық қатынастар жүйесі болып табылады. 
Қоршаған ортадан басқа әлеуметтік факторларға мыналар жатады: 

• оның қоғамдық қатынастарының жиынтығы; 
• тәрбие; 
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• адамның қоғамдағы әлеуметтік жағдайы; 
• адамның рухани сұраныстары және тәрбиесі [55]. 
«Әлеуметтену» ұғымы «тұлғаны дамыту», «тәрбие»сияқты ұғымдармен 

байланысты. Әлеуметтенудің тұтас процесін төрт компоненттің жиынтығы 
ретінде ұсынуға болады (7-кесте): 
 
7 - кесте - Әлеуметтену процесінің компоненттері 

Дамыту 
Стихиялық әлеуметтену Салыстырмалы түрде 

бағытталған әлеуметтену 
Салыстырмалы түрде 

әлеуметтік бақыланатын 
әлеуметтену 

Өзін-өзі өзгерту, өзін-өзі дамыту 
 

Адам әртүрлі әсерлерді (соның ішінде білім беруді) пассивті 
қабылдаумен емес, әлеуметтік әсер ету объектісінің позициясынан белсенді 
субъектінің позициясына бірте-бірте ауысып, әлеуметтенеді. Әлеуметтену 
процесінде адам әлеуметтік қатынастарға қосылады және соның арқасында 
оның психикасының өзгеруі мүмкін. 

Әлеуметтенудің мәні белгілі бір қоғам жағдайында адамның 
оқшаулануы мен бейімделуінің үйлесімінен тұрады. 

Бейімделу (әлеуметтік бейімделу) – субъект пен әлеуметтік ортаның 
қарама-қарсы белсенділігінің процесі және нәтижесі. Бейімделу адамға 
қатысты әлеуметтік ортаның талаптары мен үміттерін оның көзқарастарымен 
және әлеуметтік мінез-құлқымен үйлестіруді қамтиды; адамның талаптары 
мен өзін-өзі бағалауын оның мүмкіндіктерімен және әлеуметтік ортаның 
шындықтарымен үйлестіру. Осылайша, бейімделу-бұл жеке адамның 
әлеуметтік болмыс болу процесі және нәтижесі. 

Оқшаулану - адамның қоғамдағы автономия процесі. Бұл процестің 
нәтижесі-өзіңіздің сүйіспеншілігіңіз (эмоционалды автономия), адамның өз 
көзқарасына ие болу қажеттілігі және олардың болуы (құндылық дербестігі), 
оның өзін-өзі өзгертуіне, өзін-өзі анықтауына, өзін-өзі жүзеге асыруына, өзін-
өзі растауына кедергі келтіретін өмірлік жағдайларға төтеп беру мүмкіндігі, 
оған қатысты мәселелерді өз бетінше шешу қажеттілігі (мінез-құлық 
дербестігі). Осылайша, оқшаулау-бұл адамның жеке басының қалыптасу 
процесі және нәтижесі. 

Жоғарыда айтылғандардан әлеуметтену процесінде адамның қоғамға 
бейімделу шарасы мен оның қоғамдағы оқшаулану дәрежесі арасындағы 
ішкі, толық шешілмейтін жанжал жатыр. Басқаша айтқанда, тиімді 
әлеуметтену оқшаулау мен бейімделудің белгілі бір тепе-теңдігін қамтиды 
[56]. 
Әлеуметтенудің әлеуметтік-педагогикалық тетіктері: 

1) Дәстүрлі (стихиялық) - бұл адамның мінез-құлық стандарттарын, 
нормаларын, стереотиптерін, көзқарастарын, отбасына және жақын ортасына 
тән ассимиляциясын білдіреді. Бұл ассимиляция, әдетте, бейсаналық 
деңгейде басым стереотиптерді қабылдау, сыни емес қабылдау арқылы 
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• адамның қоғамдағы әлеуметтік жағдайы; 
• адамның рухани сұраныстары және тәрбиесі [55]. 
«Әлеуметтену» ұғымы «тұлғаны дамыту», «тәрбие»сияқты ұғымдармен 

байланысты. Әлеуметтенудің тұтас процесін төрт компоненттің жиынтығы 
ретінде ұсынуға болады (7-кесте): 
 
7 - кесте - Әлеуметтену процесінің компоненттері 

Дамыту 
Стихиялық әлеуметтену Салыстырмалы түрде 

бағытталған әлеуметтену 
Салыстырмалы түрде 

әлеуметтік бақыланатын 
әлеуметтену 

Өзін-өзі өзгерту, өзін-өзі дамыту 
 

Адам әртүрлі әсерлерді (соның ішінде білім беруді) пассивті 
қабылдаумен емес, әлеуметтік әсер ету объектісінің позициясынан белсенді 
субъектінің позициясына бірте-бірте ауысып, әлеуметтенеді. Әлеуметтену 
процесінде адам әлеуметтік қатынастарға қосылады және соның арқасында 
оның психикасының өзгеруі мүмкін. 

Әлеуметтенудің мәні белгілі бір қоғам жағдайында адамның 
оқшаулануы мен бейімделуінің үйлесімінен тұрады. 

Бейімделу (әлеуметтік бейімделу) – субъект пен әлеуметтік ортаның 
қарама-қарсы белсенділігінің процесі және нәтижесі. Бейімделу адамға 
қатысты әлеуметтік ортаның талаптары мен үміттерін оның көзқарастарымен 
және әлеуметтік мінез-құлқымен үйлестіруді қамтиды; адамның талаптары 
мен өзін-өзі бағалауын оның мүмкіндіктерімен және әлеуметтік ортаның 
шындықтарымен үйлестіру. Осылайша, бейімделу-бұл жеке адамның 
әлеуметтік болмыс болу процесі және нәтижесі. 

Оқшаулану - адамның қоғамдағы автономия процесі. Бұл процестің 
нәтижесі-өзіңіздің сүйіспеншілігіңіз (эмоционалды автономия), адамның өз 
көзқарасына ие болу қажеттілігі және олардың болуы (құндылық дербестігі), 
оның өзін-өзі өзгертуіне, өзін-өзі анықтауына, өзін-өзі жүзеге асыруына, өзін-
өзі растауына кедергі келтіретін өмірлік жағдайларға төтеп беру мүмкіндігі, 
оған қатысты мәселелерді өз бетінше шешу қажеттілігі (мінез-құлық 
дербестігі). Осылайша, оқшаулау-бұл адамның жеке басының қалыптасу 
процесі және нәтижесі. 

Жоғарыда айтылғандардан әлеуметтену процесінде адамның қоғамға 
бейімделу шарасы мен оның қоғамдағы оқшаулану дәрежесі арасындағы 
ішкі, толық шешілмейтін жанжал жатыр. Басқаша айтқанда, тиімді 
әлеуметтену оқшаулау мен бейімделудің белгілі бір тепе-теңдігін қамтиды 
[56]. 
Әлеуметтенудің әлеуметтік-педагогикалық тетіктері: 

1) Дәстүрлі (стихиялық) - бұл адамның мінез-құлық стандарттарын, 
нормаларын, стереотиптерін, көзқарастарын, отбасына және жақын ортасына 
тән ассимиляциясын білдіреді. Бұл ассимиляция, әдетте, бейсаналық 
деңгейде басым стереотиптерді қабылдау, сыни емес қабылдау арқылы 

   

жүреді. 
2) Стильдендірілген - белгілі бір субмәдениет аясында әрекет етеді (топты 

қоғамның көпшілігінен ажырататын нормалар мен құндылықтар жүйесі). 
3) Институционалдық - адамның қоғам институттарымен және оның 

ұйымы үшін арнайы құрылған және әлеуметтендіру функцияларын бір 
уақытта, оның негізгі функцияларымен қатар жүзеге асыратын әртүрлі 
ұйымдармен өзара әрекеттесу процесінде әрекет етеді. 

4) Тұлғааралық - адамның өзі үшін маңызды адамдармен (агенттермен) 
өзара әрекеттесу процесінде әрекет етеді. 

Адамға, жағдайға байланысты, құрбандықты, тақырыпты, әлеуметтену 
объектісін қарастыруға болады: 

• адам әлеуметтенудің құрбаны ретінде-біріншіден, қоғамда 
толығымен бейімделген және оған белгілі бір дәрежеде қарсы тұра алмайтын 
адам, яғни конформист; екіншіден, қоғамда бейімделмеген адам-диссидент. 

• адам әлеуметтену субъектісі ретінде-адам әлеуметтену процесіне 
белсенді қатысады, қоғамға бейімделіп қана қоймай, өзіне де әсер етеді. 

• адам әлеуметтену объектісі ретінде әлеуметтену процесінде 
адамның пассивті позициясы, ал әлеуметтену-әр мүшені өзіне тән мәдениетке 
сәйкес қалыптастыратын қоғамға бейімделу [57]. 

Әлеуметтік факторлардың адамның дамуына, оның бейімделуіне және 
әлеуметтенуіне әсерін ескере отырып, адамның барлық бейімділігінің дамуы 
мен жеке басының қалыптасуы қоғам, әлеуметтік орта аясында жүретінін 
атап өткен жөн. 
 

5.2.3. Делдалдық қызмет әлеуметтік қызмет көрсетуде әлеуметтік 
көмек көрсету көрсеткіші ретінде 
 

Қазіргі жағдайда әлеуметтік салада өз қызметін жүзеге асыратын 
мекемелердің алдында азаматтарға әлеуметтік қызмет көрсетуді 
ұйымдастырудың оңтайлы жолдарын іздеу міндеті тұр. Оңтайландырудың 
сәттілігі бірқатар факторларға байланысты, олардың арасында әлеуметтік 
қызметтерді ұсынатын қызметкерлердің кәсібилігі өте маңызды. 

Әлеуметтік мекеме маманының делдалдық қызметінің тиімділігі оның 
этикалық құзіреттілігімен, кәсібилігімен, әлеуметтік қызметке 
дайындығының болуымен және жеке және кәсіби қасиеттердің даму 
деңгейімен анықталады. Медиация қызметін жүзеге асыру үшін қажетті 
әлеуметтік мекеме маманының жеке және кәсіби қасиеттері өзара 
байланысты үш компонент түрінде ұсынылуы мүмкін: кәсіби - этикалық, 
кәсіби-рефлексивті және кәсіби өзін-өзі жетілдіру. 

Делдалдық қызметті жүзеге асыра отырып, әлеуметтік мекеменің 
маманы клиентке тікелей немесе жанама әсер етеді. Клиентпен жеке жұмыс 
жасау әдістерін қолданған кезде, бұл қиын өмірлік жағдайды шешудің 
нәтижесіне, атап айтқанда клиенттің жеке басына, оның отбасына, жалпы 
қоршаған ортаға айтарлықтай әсер етуі мүмкін [58]. 

Әлеуметтік қызмет мамандары өз қызметі барысында Клиенттерді 
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бағыттай алатын әртүрлі мамандандырылған ұйымдармен және 
мекемелермен функционалдық байланыстарды орнатады және дамытады. 

Делдалдық қызмет әлеуметтік жұмыс маманы клиенттің мәселелерін өз 
бетінше немесе өз мекемесінде шешудің жолдары мен құралдарын ұсына 
алмаған кезде жүзеге асырылады. Содан кейін ол клиентті тиісті мекемеде, 
ұйымда немесе оларды шеше алатын маманда қабылдауға кеңес береді және 
ықпал етеді. 

Ұйымдастырушылық тұрғыдан, әлеуметтік жұмыс маманының 
делдалдық қызметінде үш кезеңді бөлуге болады: 

1) Клиенттің проблемасын анықтау, оны шешу мүмкіндіктерін 
бағалау.      

2) Мәселені жақсы шеше алатын мекемені бағалау және таңдау. 
3) Клиентке байланыс орнатуға және мекеменің қабылдауына 

көмектесуге көмектесу. 
Делдалдық қызметтің тиімділігін арттыру үшін әлеуметтік жұмыс 

маманы тәжірибемен дәлелденген бірқатар әдістерді қолданады: 
• әлеуметтік қызмет қызметкерінің ілеспе хаты. Бұл жағдайда 

клиенттің қолында мекемеге жүгінудің себептері мен мақсаттары туралы 
нақты сипаттама бар, ал мекеме клиенттің одан не күтетіні туралы нақты 
түсінікке ие; 
• клиенттер үшін ұйым немесе мекеме туралы қажетті деректерді беру: 
олардың мекен-жайы мен телефон нөмірі, маманның тегі, аты, әкесінің аты, 
жүру жолын және қандай көлікпен түсіндіруді. Клиенттің осы мекемеде не 
күтетінін нақты және нақты түсіндіру маңызды. Бұл әдіс клиенттерді жалпы 
денсаулық сақтау мекемелеріне, әлеуметтік көмек орталықтарына, интернат 
үйлеріне, баспаналарға, балалар үйлеріне, ардагерлер үйлеріне жіберген 
кезде үнемі қолданылады. Мекемемен байланыс орнату бастамасы, кездесу 
және кездесуді өткізу туралы келісім клиенттің өзінде қалады; 

• мекемеге алдын ала қоңырау шалу және клиент туралы қажетті 
мәліметтерді хабарлау; 

• клиентке осы мекемеде жүгінген адамның атын айтыңыз; 
• егер клиентті оның туыстарының немесе жақындарының бірі 

ертіп жүрсе, әлеуметтік қызметкер алдын-ала нұсқау берген. 
Бұл ұйымдастырушылық әдістер клиентке қажетті мекемелермен тез 

байланысуға мүмкіндік береді, қажетті мекемені, әлеуметтік қызметті іздеуді 
жеңілдетеді [59]. 

Ұйымдастырушылық тұрғыдан, әлеуметтік жұмыс маманының 
делдалдық қызметінде үш кезеңді бөлуге болады: 

1) Клиенттің проблемасын анықтау, оны шешу мүмкіндіктерін бағалау; 
   

2) мәселені жақсы шеше алатын мекемені бағалау және таңдау; 
3) клиентке байланыс орнатуға және тиісті мекеменің қабылдауына 

көмектесу. 
Медиация формалары 

• делдалдық  клиентке қажетті көмек пен қолдау көрсете алатын 
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бағыттай алатын әртүрлі мамандандырылған ұйымдармен және 
мекемелермен функционалдық байланыстарды орнатады және дамытады. 

Делдалдық қызмет әлеуметтік жұмыс маманы клиенттің мәселелерін өз 
бетінше немесе өз мекемесінде шешудің жолдары мен құралдарын ұсына 
алмаған кезде жүзеге асырылады. Содан кейін ол клиентті тиісті мекемеде, 
ұйымда немесе оларды шеше алатын маманда қабылдауға кеңес береді және 
ықпал етеді. 

Ұйымдастырушылық тұрғыдан, әлеуметтік жұмыс маманының 
делдалдық қызметінде үш кезеңді бөлуге болады: 

1) Клиенттің проблемасын анықтау, оны шешу мүмкіндіктерін 
бағалау.      

2) Мәселені жақсы шеше алатын мекемені бағалау және таңдау. 
3) Клиентке байланыс орнатуға және мекеменің қабылдауына 

көмектесуге көмектесу. 
Делдалдық қызметтің тиімділігін арттыру үшін әлеуметтік жұмыс 

маманы тәжірибемен дәлелденген бірқатар әдістерді қолданады: 
• әлеуметтік қызмет қызметкерінің ілеспе хаты. Бұл жағдайда 

клиенттің қолында мекемеге жүгінудің себептері мен мақсаттары туралы 
нақты сипаттама бар, ал мекеме клиенттің одан не күтетіні туралы нақты 
түсінікке ие; 
• клиенттер үшін ұйым немесе мекеме туралы қажетті деректерді беру: 
олардың мекен-жайы мен телефон нөмірі, маманның тегі, аты, әкесінің аты, 
жүру жолын және қандай көлікпен түсіндіруді. Клиенттің осы мекемеде не 
күтетінін нақты және нақты түсіндіру маңызды. Бұл әдіс клиенттерді жалпы 
денсаулық сақтау мекемелеріне, әлеуметтік көмек орталықтарына, интернат 
үйлеріне, баспаналарға, балалар үйлеріне, ардагерлер үйлеріне жіберген 
кезде үнемі қолданылады. Мекемемен байланыс орнату бастамасы, кездесу 
және кездесуді өткізу туралы келісім клиенттің өзінде қалады; 

• мекемеге алдын ала қоңырау шалу және клиент туралы қажетті 
мәліметтерді хабарлау; 

• клиентке осы мекемеде жүгінген адамның атын айтыңыз; 
• егер клиентті оның туыстарының немесе жақындарының бірі 

ертіп жүрсе, әлеуметтік қызметкер алдын-ала нұсқау берген. 
Бұл ұйымдастырушылық әдістер клиентке қажетті мекемелермен тез 

байланысуға мүмкіндік береді, қажетті мекемені, әлеуметтік қызметті іздеуді 
жеңілдетеді [59]. 

Ұйымдастырушылық тұрғыдан, әлеуметтік жұмыс маманының 
делдалдық қызметінде үш кезеңді бөлуге болады: 

1) Клиенттің проблемасын анықтау, оны шешу мүмкіндіктерін бағалау; 
   

2) мәселені жақсы шеше алатын мекемені бағалау және таңдау; 
3) клиентке байланыс орнатуға және тиісті мекеменің қабылдауына 

көмектесу. 
Медиация формалары 

• делдалдық  клиентке қажетті көмек пен қолдау көрсете алатын 

   

әлеуметтік қызметтер мен мекемелерді іздеу; 
• әлеуметтік-педагогикалық делдалдық; 
• делдалдық  клиенттердің құқықтық, тұрмыстық, медициналық-

оңалту проблемаларын шешу; 
• еңбек, отбасылық жанжалдарды шешудегі делдалдық және т. б.

 Ұлтаралық қақтығыстарды шешуде әлеуметтік медиацияның маңызы 
артып келеді. Мұндай қақтығыс жағдайында жергілікті әдет-ғұрыптар мен 
дәстүрлерді ескеру қажет. Кәсіби түрде жүргізілген делдалдық әрекеттер 
көптеген мұқтаж адамдарға көмектеседі 
жанжалдар мен трагедияларды тоқтатыңыз, әлеуметтік серіктестікті 
растаңыз. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман делдал ретінде байланыстың 
болғанын және клиентке көмек көрсетілгенін тексеруге және тексеруге 
міндетті. Бұл үшін клиенттерге мекемемен алғашқы байланыс нәтижелері, 
олардың көзқарасы және сапардың нәтижесін бағалау туралы хабарлау 
пайдалы. Клиенттің байланыстары ұзаққа созылмайынша, әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маман жағдайды бақылауда ұстайды. 

 
5.2.4. Адамның рухани-құндылық бағдарын дамыту үшін қолайлы 

жағдай жасаудағы педагогикалық шеберлік 
 

Қазіргі қоғамның экономикалық және әлеуметтік-саяси бағыттарының 
өзгеруі, әлеуметтік институттар қызметінің ерекшелігі мемлекеттік 
әлеуметтік саясатты жүзеге асыру субъектілері ретінде осы мекемелер 
мамандарының жеке және кәсіби дайындық деңгейіне қойылатын жаңа 
талаптарды анықтады. Әлеуметтік ауытқулардың өсуі, халықтың әртүрлі 
санаттарының уақыттың әлеуметтік шындығына бейімделуінің артуы, қиын 
өмірлік жағдайлар санының артуы әлеуметтік мекеме маманының 
педагогикалық (кәсіби) шеберлігі сипатының өзгеруіне әкеледі. 

Кәсіби шеберліктің шыңына жеке тұлғаның қозғалысы бес кезеңнен 
тұрады: 

• оптика-жеке психологиялық ерекшеліктерді ескере отырып, 
мамандықты саналы түрде таңдау, жеке ниеттерін қалыптастыру; 

• кәсіби дайындау – кәсіби бағыттылықты және кәсіби 
білім, білік және дағды жүйесін қалыптастыру, кәсіби міндеттер мен 
жағдайларды теориялық және практикалық шешу тәжірибесін игеру; 

• кәсіби бейімделу-жаңа әлеуметтік рөлді игеру, мамандыққа кіру, 
кәсіби өзін-өзі анықтау, жеке және кәсіби қасиеттерді қалыптастыру, кәсіби 
қызметті өз бетінше орындау тәжірибесі; 

• кәсібилендіру-кәсіби позицияны қалыптастыру, жеке және кәсіби 
маңызды дағдыларды, қасиеттерді салыстырмалы түрде тұрақты кәсіби 
маңызды, кәсіби қызметті білікті орындауға біріктіру; 

• кәсіби шеберлік-бұл тұлғаның кәсіби қызметте толық жүзеге 
асырылуы, өзін-өзі жүзеге асыруы. 

Әлеуметтік жұмыстың жетекші компоненттерінің бірі ретінде кәсібилік 
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әлеуметтік жұмыс маманының жеке және кәсіби қасиеттеріне, 
қызығушылықтары мен құндылық бағдарларына негізделген және 
қалыптасады. Кәсіби қызметтің нақты моделіне ену, осы қасиеттер мен 
құрылымдардың дамуы келесі міндеттерді шешуге ықпал етеді: 

• кәсіби жұмыс негіздері туралы бастапқы түсініктерді 
қалыптастыру; 

• таңдаған мамандыққа жеке қызығушылықты дамыту; 
• болашақ қызметке кәсіби-мотивациялық көзқарасты 

қалыптастыру; 
• кәсіби-тұлғалық «мен-тұжырымдаманы»қалыптастыру. 
Әлеуметтік жұмыс маманының миссиясы асыл, бірақ оны орындау 

шарттары идеалдан алыс, «бөтен» мәселелерді шешеді, оны бір жағынан 
өзінің кәсіби міндеті деп санайды, ал екінші жағынан, әлеуметтік жұмыс 
маманы адамдар мен қоғамды жағымсыз құбылыстардан арылуға 
көмектеседі. Адамдарды өз проблемаларын өз бетінше шешуге үйрете 
отырып, әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман қоғамдық сананы жаңа деңгейге 
көтереді, ол өзінің Жеке және кәсіби мүмкіндіктерін белгілі бір адамның, 
ұлттың, қоғамдастықтың, қоғамның және адамзаттың өзін-өзі тануының 
өсуіне әсер ету үшін пайдаланады. Бұл миссияны кәсіби және ішкі жағынан 
оның алдында тұрған әлеуметтік мәселелерді шешуге дайындалған жеке 
жетілген адам ғана орындай алады. 

Әлеуметтік жұмыс маманы адамдарға кәсіби түрде көмектеседі, 
сондықтан ол педагогикалық іс-әрекет дағдыларына ие болуы керек. 
Әлеуметтік жұмыстың білімі, дағдылары мен дағдылары әлеуметтік саладағы 
маманның педагогикалық мәдениетінің негізін құрайды. Оның құрылымдық 
элементтеріне педагогикалық қабілеттер мен шеберлік, тұлғаның 
психологиялық - педагогикалық бағыты, қызметтік мінез-құлық мәдениеті 
және іскерлік қарым-қатынас өнері кіреді. Әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маманның педагогикалық мәдениетін қалыптастырудың алғышарты оның 
педагогикалық қабілеттері болып табылады, олардың бейімділіктері туа 
біткен болып саналады және адамның адамдармен жұмыс істеуге, оларға 
қызығушылық, шыдамдылық, шыдамдылық және т.б. көрсетуге 
бейімділігінде көрінеді. [60]. 

Педагогикалық қабілет педагогикалық байқау сияқты қасиетті 
қамтиды-объектіні сипаттау, оның күшті және әлсіз жақтарын анықтау, 
клиенттің оған тигізетін әсеріне реакциясын болжау және т. б. Жақсы 
дамыған педагогикалық байқау педагогикалық форсайт сыйлығымен, 
клиенттің жағдайын дәл диагностикалаумен, істің бастапқы жағымен ғана 
үйлеседі. Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман түпкілікті нәтижені, 
қабылданған іс-әрекеттердің нәтижелерін көруі керек. Адаммен жұмыс жасай 
отырып, ол өз қызметінің салдарын алдын-ала болжауға және оларды алдын-
ала болжауға міндетті. Педагогикалық болжау жұмыс кезеңдерін 
модельдеуге, мүмкін қайшылықтар мен негізгі проблемаларды ескеруге 
көмектеседі. 

Педагогикалық қабілеттер, егер Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман 
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әлеуметтік жұмыс маманының жеке және кәсіби қасиеттеріне, 
қызығушылықтары мен құндылық бағдарларына негізделген және 
қалыптасады. Кәсіби қызметтің нақты моделіне ену, осы қасиеттер мен 
құрылымдардың дамуы келесі міндеттерді шешуге ықпал етеді: 

• кәсіби жұмыс негіздері туралы бастапқы түсініктерді 
қалыптастыру; 

• таңдаған мамандыққа жеке қызығушылықты дамыту; 
• болашақ қызметке кәсіби-мотивациялық көзқарасты 

қалыптастыру; 
• кәсіби-тұлғалық «мен-тұжырымдаманы»қалыптастыру. 
Әлеуметтік жұмыс маманының миссиясы асыл, бірақ оны орындау 

шарттары идеалдан алыс, «бөтен» мәселелерді шешеді, оны бір жағынан 
өзінің кәсіби міндеті деп санайды, ал екінші жағынан, әлеуметтік жұмыс 
маманы адамдар мен қоғамды жағымсыз құбылыстардан арылуға 
көмектеседі. Адамдарды өз проблемаларын өз бетінше шешуге үйрете 
отырып, әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман қоғамдық сананы жаңа деңгейге 
көтереді, ол өзінің Жеке және кәсіби мүмкіндіктерін белгілі бір адамның, 
ұлттың, қоғамдастықтың, қоғамның және адамзаттың өзін-өзі тануының 
өсуіне әсер ету үшін пайдаланады. Бұл миссияны кәсіби және ішкі жағынан 
оның алдында тұрған әлеуметтік мәселелерді шешуге дайындалған жеке 
жетілген адам ғана орындай алады. 

Әлеуметтік жұмыс маманы адамдарға кәсіби түрде көмектеседі, 
сондықтан ол педагогикалық іс-әрекет дағдыларына ие болуы керек. 
Әлеуметтік жұмыстың білімі, дағдылары мен дағдылары әлеуметтік саладағы 
маманның педагогикалық мәдениетінің негізін құрайды. Оның құрылымдық 
элементтеріне педагогикалық қабілеттер мен шеберлік, тұлғаның 
психологиялық - педагогикалық бағыты, қызметтік мінез-құлық мәдениеті 
және іскерлік қарым-қатынас өнері кіреді. Әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маманның педагогикалық мәдениетін қалыптастырудың алғышарты оның 
педагогикалық қабілеттері болып табылады, олардың бейімділіктері туа 
біткен болып саналады және адамның адамдармен жұмыс істеуге, оларға 
қызығушылық, шыдамдылық, шыдамдылық және т.б. көрсетуге 
бейімділігінде көрінеді. [60]. 

Педагогикалық қабілет педагогикалық байқау сияқты қасиетті 
қамтиды-объектіні сипаттау, оның күшті және әлсіз жақтарын анықтау, 
клиенттің оған тигізетін әсеріне реакциясын болжау және т. б. Жақсы 
дамыған педагогикалық байқау педагогикалық форсайт сыйлығымен, 
клиенттің жағдайын дәл диагностикалаумен, істің бастапқы жағымен ғана 
үйлеседі. Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман түпкілікті нәтижені, 
қабылданған іс-әрекеттердің нәтижелерін көруі керек. Адаммен жұмыс жасай 
отырып, ол өз қызметінің салдарын алдын-ала болжауға және оларды алдын-
ала болжауға міндетті. Педагогикалық болжау жұмыс кезеңдерін 
модельдеуге, мүмкін қайшылықтар мен негізгі проблемаларды ескеруге 
көмектеседі. 

Педагогикалық қабілеттер, егер Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман 

   

әсер ету технологиясымен мұқият таныс болса және оған қажетті білімі 
болса, ашылады. Бұл ұғымдар адамдармен жұмыс жасауда психология мен 
педагогика туралы білімді қолдануға қажетті дағдылар мен дағдылардың 
жиынтығын білдіреді. Кез – келген жалпы әлеуметтік жұмыс маманының 
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Осы және басқа да дағдылар «педагогикалық техника» ұғымымен 
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педагогикалық әдістер мен құралдардың көмегімен адамдармен жұмыс 
жасауда оң нәтижелерге қол жеткізу мүмкіндігін білдіреді [60]. 

Адамның рухани және құндылық бағдарын дамытуда әлеуметтік 
жұмыс маманының педагогикалық шеберлігі үлкен рөл атқарады. Рухани 
және құндылық бағдары адамның гуманистік әлеуметтік белсенді позициясы 
мен дүниетанымын анықтайтын мақсатты жүйелі даму мен әлеуметтік 
көзқарастар жүйесін қалыптастыру процесі мен нәтижесі болып табылады. 
Рухани және құндылық бағдарының көп бағыттылығы адамның 
просоциалдық дамуын қамтамасыз етуді және оның әлеуметтік бейімделуінің 
алдын алуды ескере отырып, оның дамуына мақсатты әсер етуді қажет етеді. 
Рухани-құндылық бағдарлану процесі дамудың өзекті және алдағы жас 
міндеттеріне сәйкес өмірдің негізгі салаларында басқа адамдармен өзара 
әрекеттесу кезінде тұлғаның этикалық, моральдық, эстетикалық, танымдық 
және басқа да қатынастарының дамуын ұйымдастыруды, сондай-ақ 
орталықсыздандыру, эмпатия, рефлексия, өзара әрекеттесу қабілетін 
дамытуда жеке тұлғаға бағытталған көмекті қамтиды. Бұл процестің 
нәтижесі-адамның әлемге және әлемге, өзіне және өзіне деген гуманистік, 
шығармашылық және шығармашылық қарым-қатынасына негізгі әлеуметтік 
көзқарастар жүйесі, оған әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның қызметі 
мақсатты түрде жүзеге асырылады [61]. 
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5.2.5. Әлеуметтік мәселелерді шешу кезінде қызметті жоспарлау 
және ұйымдастыру 
 

Әлеуметтік жұмыстағы қызметті жоспарлау және ұйымдастыру – бұл 
клиентке көмек көрсету процесінің кезеңдерінің бірі. Қызметті жоспарлау 
және ұйымдастыру проблемалардың басымдықтарын анықтауға бағытталған 
көмек сипатын, оның стратегиялары мен кәсіби өзара әрекеттесудің мақсатты 
параметрлерін анықтайтын клиент. Клиентке көмек көрсетудің 
технологиялық процесінде жоспарлау клиенттің мәселелерін шешудегі 
басымдықтарды анықтауға ғана емес, сонымен қатар клиенттің уақытша, 
жеке ресурстарын, сондай-ақ әлеуметтік мекеменің материалдық 
ресурстарын ұтымды пайдалануға бағытталған. 

Қызметті жоспарлау және ұйымдастыру процесінде интервенция 
нәтижесінде қол жеткізуге болатын басымдықтар мен олардың негізінде 
қойылған мақсаттар мен міндеттерге сүйене отырып, клиенттің мәселелерін 
шешу үшін қажетті және жеткілікті интервенциялар бағаланады. Қызметті 
жоспарлау және ұйымдастыру клиенттің қиын өмірлік жағдайын шешу үшін 
жұмыс жоспарын түсінуге және бекітуге болатын баламалар негізінде 
мәселенің әртүрлі сипаттамаларын және оңтайлы көмек стратегияларын 
анықтауға мүмкіндік береді. 

Клиентпен әлеуметтік жұмыста қызметті жоспарлау және ұйымдастыру 
технологиясы факторлардың үш тобымен байланысты: 

• жеке, 
• технологиялық, 
• институционалдық. 
Жоспарлау, әдетте, клиенттің қиын өмірлік жағдайды өзгерту үшін 

одан әрі жұмыс істеу басымдықтарын ұтымды таңдауға негізделген, бірақ 
кейбір жағдайларда бұл таңдау Әлеуметтік жұмыс маманында болуы мүмкін. 
Бұл проблемалар клиенттің психикалық денсаулығына, оның күйзеліс 
жағдайында болуына, оның қабілетсіздігіне және перспективалық 
мәселелерді шешуге мағыналы қатысуға мүмкіндік бермейтін басқа 
жағдайларға қатысты. 

Клиенттің жағдайын бағалау кезеңінде әлеуметтік мекеменің қолда бар 
ресурстары аясында көрсетілетін ықтимал қиындықтар анықталады. 
Әлеуметтік мекеменің ресурстық мүмкіндіктеріне сүйене отырып, клиенттің 
мәселелерін шешу стратегиялары анықталады. Барлық осы әрекеттер 
үйлестіруді, сондай – ақ жоспарлауды қажет етеді, қажет болған жағдайда 
ұйымның өзінде де, одан тыс жерлерде де қосымша адами ресурстарды, 
мамандарды тартуды қажет етеді. 

Мұның бәрі туындаған мәселелерді шешуде белгілі бір дәйектілікті, 
қызметті үйлестіру мен үйлестіруді, сондай-ақ әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маманның жоғары кәсіби құзыреттілігін талап етеді [62]. 

Әлеуметтік жұмыс маманының кәсіби құзыреттілігі деп кәсіби 
қызметтің міндеттерін дербес және сапалы орындауға мүмкіндік беретін 
және жеке тұлғаның кәсіби бағдарымен диалектикалық тәуелділік 
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маманның жоғары кәсіби құзыреттілігін талап етеді [62]. 

Әлеуметтік жұмыс маманының кәсіби құзыреттілігі деп кәсіби 
қызметтің міндеттерін дербес және сапалы орындауға мүмкіндік беретін 
және жеке тұлғаның кәсіби бағдарымен диалектикалық тәуелділік 

   

қатынастарында болатын қалыптасқан кәсіби ұстаным мен білім мен 
дағдылардың теңдестірілген үйлесімі болып табылатын интегративті жеке-
белсенділік іс-әрекеті түсініледі [63]. 

Әлеуметтік жұмыс маманының кәсіби құзыреттілігі бес негізгі 
құзыреттілік тобын қамтиды: ұйымдастырушылық және басқарушылық және 
экономикалық, әлеуметтік-жеке, жалпы кәсіби, жалпы ғылыми, арнайы [64]. 

Әлеуметтік жұмыс мамандары өмірлік сценарийі әртүрлі факторлардың 
әсерінен үнемі өзгеріп отыратын субъектілермен күресуге мәжбүр, бұл 
олардың қажеттіліктерінің үнемі өзгеруіне әкеледі. Осы себепті, 
клиенттермен өзара әрекеттесу кезінде нақты уақыт өлшемінде жеке 
тіркелген сұраулар контекстінде өзгерістерді қажет ететін проблемалық 
жағдайдың шекараларын анықтау қажет. 

Клиенттерге көмек және қолдау мемлекеттік әлеуметтік қорғау 
мекемелерінде жүзеге асырылады, мемлекет осы мекемелерді ұстауға 
қаржылық шығындарды көтереді, сондықтан көмектің қолданыстағы 
заңнаманы анықтайтын белгілі бір шектері мен шекаралары, ауқымы бар. 

Ұйым өз қызметін клиенттердің сұраныстарына ғана емес, сонымен 
бірге Мемлекет клиентпен жұмыс істеу үшін бөлетін ресурстарға сүйене 
отырып жоспарлауына байланысты әлеуметтік жұмыс мамандары 
нормативтік актілермен анықталған өзара әрекеттесудің шектеулі шеңберіне 
ие. Осыған байланысты клиентке көмек көрсету процесіне белгілі бір уақыт 
бөлінеді, бұл сонымен қатар қызметті ұйымдастыруды және оны мұқият 
жоспарлауды қажет етеді. 

Осылайша, клиентпен қызметті жоспарлау және ұйымдастыру - бұл 
клиенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыруға және қиын өмірлік 
жағдайдан туындаған әлеуметтік мәселелерді шешуге қол жетімді 
ресурстарды (материалдық, уақытша, адами, әлеуметтік) оңтайлы бөлуге 
мүмкіндік беретін қызмет түрі [62]. 
 

Практикалық тапсырмалар 
 

Практикалық тапсырма 4. Отбасы мен шектеулі балаларға 
көрсетілетін әлеуметтік қызметтер топтары (кестені толтырыңыз). 
Әлеуметтік қызметтер Реабилитационн ші 

қызмет 
Абилитация 

қызметтері 
Қызметтер 
сүйемелдеу 

Ерте көмек көрсету 
қызметтері 

Әлеуметтік-тұрмыстық Әлеуметтік-
тұрмыстық 
бейімдеу 

Балалардың өзіне-өзі 
қызмет көрсету 
дағдыларын дамыту
  

 Баланың әлеуметтік - 
тұрмыстық 
дағдыларын 
қалыптастыру және 
дамыту. 
Көмекші 
технологияларды 
қолдану және 
жабдықтар. 

Әлеуметтік- 
психологиялық 
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4-кестенің жалғасы 
Әлеуметтік-
медициналық 

    

Әлеуметтік-
педагогикалық 

    

Әлеуметтік-құқықтық     

Әлеуметтік-еңбек     

Коммуникативтік 
әлеуетті арттыру 
мақсатында 
әлеуметтік қызмет 
алушылардың 
қызметтері 

    

 
Практикалық тапсырма 5. Қоғамда және мемлекетте болып жатқан 

қазіргі әлеуметтік процестердің дамып келе жатқан тұлғаға қалай әсер 
ететінін көрсетіңіз. Әлеуметтену факторларының адамға әсер етуінің оң және 
теріс жақтарын атап көрсетіңіз (таңдау бойынша). 
 
 

Практикалық тапсырма 6. Әлеуметтік мекеме маманының 
профессиограммасын оның делдалдық қызметі аясында жасаңыз (үлгі 
бойынша). 
 
Лауазымдық міндеттердің мазмұны  

Әлеуметтік мекеме маманының делдал ретіндегі 
құқықтары мен жауапкершілігі 

 

Маман делдал ретінде жауап береді  

Қамтамасыз ететін әлеуметтік мекеме маманының
 жетістік делдалдық 
қызметті орындау 

 

Делдал ретінде маманды кәсіби даярлауға қойылатын талаптар 
Маман делдал ретінде білуі керек: Маман делдал ретінде білуі керек: 
  

Талаптар к кәсіби 
әлеуметтік мекеме маманын делдал ретінде өзін-өзі 
жетілдіру 

 

Әлеуметтік мекеме маманының делдал ретіндегі жеке 
ерекшеліктеріне қойылатын талаптар 

 

 
Практикалық тапсырма 7. Әлеуметтік жұмыс маманының жеке 

басына қойылатын педагогикалық талаптардың моделін жасау. 
 

Практикалық тапсырма 8. Клиентпен әлеуметтік жұмыста қызметті 
жоспарлау және ұйымдастыру факторлары топтарының маңызды 
сипаттамаларын ашыңыз. 
 

Факторлар 
Технологиялық Тұлғалық Институционалдық 

Факторлардың сипаттамасы 
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5.3. МҮГЕДЕК АДАМДАРДЫ ӘЛЕУМЕТТІК-
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК 
ҚЫЗМЕТТЕР МАМАНЫНЫҢ КӘСІПТІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

5.3.1. Нейропсихиатриялық ауруларды анықтау мен анықтаудағы 
арнайы психологияның теориялық негіздері 
 

Арнайы психология - психикалық белсенділіктің ерекшеліктерін және 
психикалық және физиологиялық кемшіліктері бар адамның психикалық 
даму заңдылықтарын зерттейді. Қалыпты адамның психикалық дамуындағы 
ең көп таралған заңдылықтарды әртүрлі физикалық және ақыл-ой кемістігі 
бар адамдарда байқауға болады. Мұндай заңдылықтарға психиканың даму 
сатысының белгілі бір реттілігі, жоғары психикалық функциялардың 
қалыптасуындағы сөйлеудің рөлі, барлық психикалық процестердің даму 
реттілігі, психикалық функциялардың дамуындағы сезімтал кезеңдердің 
болуы, психикалық дамудағы іс-әрекеттің рөлі, психикалық дамудағы 
оқытудың жетекші рөлі жатады [65]. 

Арнайы психологияны негізінен балалар мен жасөспірімдерде 
факторлардың әртүрлі топтарының әсерінен пайда болатын және баланың 
психоәлеуметтік дамуының баяулауында немесе айқын ерекшелігінде 
көрінетін, оның әлеуметтік-психологиялық бейімделуін қиындататын ерекше 
жағдайлардың психологиясы ретінде анықтауға болады. 

Арнайы психологияның басты бағыты - балалар, психикалық, жеке 
және әлеуметтік, сенсорлық, соматикалық, интеллектуалды дамуда әртүрлі 
ауытқулары бар жасөспірімдер, сондай-ақ денсаулығының бұзылуына 
байланысты ерекше қажеттіліктері бар егде жастағы адамдар. 
Арнайы психологияда мыналар ерекшеленеді: 

• аномальды дамудың жалпы (спецификалық емес) заңдылықтары 
(бұзылған дамудың барлық немесе бірнеше түрлеріне тән); 

• ерекше заңдылықтар (жекелеген бұзушылықтарға тән) [66]. 
Арнайы психологиялық қолдаудың негізгі мақсаты - психофизикалық 

дамуында кемшіліктері бар балаларды дамыту және оқыту процестері мен 
олардың мүмкіндіктері арасындағы теңгерімсіздікті анықтау, жою және 
болдырмау. Арнайы психология оңтайлы әлеуметтік-психологиялық 
бейімделу үшін жағдай жасау үшін әдістемелік негіз бола алатын білімді, 
оның ішінде одан әрі кәсіби өзін-өзі анықтауды қамтиды. 

Арнайы психология психологиялық ғылым мен практиканың бағыты 
ретінде Гуманитарлық ғылымдар (философия, тарих, әлеуметтану, құқық, 
теология және т. б.) тоғысында тұрған қарқынды дамып келе жатқан сала 
болып табылады.), жаратылыстану ғылымдары (физиология, биология, 
генетика, анатомия, медицина) және педагогика [67]. 
 
 
 
 
 



122    

5.3.2. Әлеуметтік көмек және қолдау социумдағы мүгедектігі бар 
тұлғаның әлеуметтік - психологиялық бейімделу тетігі ретінде 
 

Әлеуметтік-психологиялық бейімделу-бұл адамның әлеуметтік ортамен 
үйлесімінде өзін-өзі жүзеге асыруға қол жеткізуге мүмкіндік беретін 
психологиялық және әлеуметтік бейімделу. Сонымен қатар, бейімделудің бұл 
жақтары бірдей емес, кейде тіпті қарама-қайшылыққа түседі. Сонымен, 
әлеуметтік орта бейімделу процесін жеңілдетіп, оны қиындата алады. 
Адамның ішкі бейімделу ресурсы қандай болса да, егер қоғам өзінің 
әлеуметтік жағдайына теріс көзқараспен қараса, оның құндылықтарын, 
нормаларын танымаса, маңызды қажеттіліктерді қанағаттандыруға мүмкіндік 
бермесе, сәтті әлеуметтік-психологиялық бейімделу өте қиын, егер мүмкін 
болса. 

Осылайша, құбылыс ретінде әлеуметтік-психологиялық бейімделу екі 
жүйенің өзара әрекеттесуінде пайда болады-әлеуметтік орта мен жеке тұлға 
және екі жағдайда: адамға таныс әлеуметтік ортаның өзгеруі немесе онымен 
өзара әрекеттесу тәсілін өзгерту қажеттілігі туындайды [68]. 

Мүгедек адамдар мен олардың денсаулық нормасы бар құрдастарының 
бейімделу мүмкіндіктерінің айтарлықтай айырмашылықтары бар екенін 
ескеру қажет. Бейімделу мүмкіндіктері бірқатар факторлармен әлсірейді, 
олардың негізгілері: 

• психофизиологиялық ерекшеліктері (Жоғары жүйке қызметінің 
түрі, сипаты, темпераменті, биоритмологиялық қасиеттері, таным 
процестерінің ерекшелігі және т. б.).); 

• бұзылу сипаты (тірек-қимыл аппараты, көру, есту, психикалық 
және жалпы аурулардың болуы); 

• қарым-қатынас жасау үшін психологиялық мүмкіндіктердің 
кемшіліктері (үйде, жабық мекемеде оқу, мұғалімдер мен құрдастардың 
мүгедектігі бар адамдармен қарым-қатынасқа дайын еместігі, құрдастарының 
сергек көзқарасы, басқалардың гиперопикасы психологиялық және 
әлеуметтік нәрестелік, коммуникативті дәрменсіз тұлғаны құрайды); 

• физикалық денсаулықтың кемшіліктері (мүгедектікке 
байланысты емес жиі аурулар, соматикалық әлсіздік, әлсіз иммунитет); 

• мүгедек адамдардың әлеуметтік бейімделуге және социумға 
бейімделуге мүмкіндіктерін шектейтін психологиялық және сәулет 
кедергілерінің болуы; 

• нақты қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін техникалық 
құралдардың болмауы; 

• әлеуметтік бейімделу базасынан айыратын және жеке тұлғаның 
дамуына кедергі келтіретін әртүрлі іс-шараларға (спорттық, коммуникативті, 
еңбек) қатысу мүмкіндігінің шектелуі [69]. 

Әлеуметтік-психологиялық бейімделу-бұл күрделі жүйе және жаңа 
микро-әлеуметтік жағдайларға тап болған кезде өмір бойы бірнеше рет 
өзгеретін адамның мәртебесінің өзгеруімен байланысты [67]. 

Әлеуметтік-психологиялық бейімделуде әлеуметтік көмек пен қолдау 
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5.3.2. Әлеуметтік көмек және қолдау социумдағы мүгедектігі бар 
тұлғаның әлеуметтік - психологиялық бейімделу тетігі ретінде 
 

Әлеуметтік-психологиялық бейімделу-бұл адамның әлеуметтік ортамен 
үйлесімінде өзін-өзі жүзеге асыруға қол жеткізуге мүмкіндік беретін 
психологиялық және әлеуметтік бейімделу. Сонымен қатар, бейімделудің бұл 
жақтары бірдей емес, кейде тіпті қарама-қайшылыққа түседі. Сонымен, 
әлеуметтік орта бейімделу процесін жеңілдетіп, оны қиындата алады. 
Адамның ішкі бейімделу ресурсы қандай болса да, егер қоғам өзінің 
әлеуметтік жағдайына теріс көзқараспен қараса, оның құндылықтарын, 
нормаларын танымаса, маңызды қажеттіліктерді қанағаттандыруға мүмкіндік 
бермесе, сәтті әлеуметтік-психологиялық бейімделу өте қиын, егер мүмкін 
болса. 

Осылайша, құбылыс ретінде әлеуметтік-психологиялық бейімделу екі 
жүйенің өзара әрекеттесуінде пайда болады-әлеуметтік орта мен жеке тұлға 
және екі жағдайда: адамға таныс әлеуметтік ортаның өзгеруі немесе онымен 
өзара әрекеттесу тәсілін өзгерту қажеттілігі туындайды [68]. 

Мүгедек адамдар мен олардың денсаулық нормасы бар құрдастарының 
бейімделу мүмкіндіктерінің айтарлықтай айырмашылықтары бар екенін 
ескеру қажет. Бейімделу мүмкіндіктері бірқатар факторлармен әлсірейді, 
олардың негізгілері: 

• психофизиологиялық ерекшеліктері (Жоғары жүйке қызметінің 
түрі, сипаты, темпераменті, биоритмологиялық қасиеттері, таным 
процестерінің ерекшелігі және т. б.).); 

• бұзылу сипаты (тірек-қимыл аппараты, көру, есту, психикалық 
және жалпы аурулардың болуы); 

• қарым-қатынас жасау үшін психологиялық мүмкіндіктердің 
кемшіліктері (үйде, жабық мекемеде оқу, мұғалімдер мен құрдастардың 
мүгедектігі бар адамдармен қарым-қатынасқа дайын еместігі, құрдастарының 
сергек көзқарасы, басқалардың гиперопикасы психологиялық және 
әлеуметтік нәрестелік, коммуникативті дәрменсіз тұлғаны құрайды); 

• физикалық денсаулықтың кемшіліктері (мүгедектікке 
байланысты емес жиі аурулар, соматикалық әлсіздік, әлсіз иммунитет); 

• мүгедек адамдардың әлеуметтік бейімделуге және социумға 
бейімделуге мүмкіндіктерін шектейтін психологиялық және сәулет 
кедергілерінің болуы; 

• нақты қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін техникалық 
құралдардың болмауы; 

• әлеуметтік бейімделу базасынан айыратын және жеке тұлғаның 
дамуына кедергі келтіретін әртүрлі іс-шараларға (спорттық, коммуникативті, 
еңбек) қатысу мүмкіндігінің шектелуі [69]. 

Әлеуметтік-психологиялық бейімделу-бұл күрделі жүйе және жаңа 
микро-әлеуметтік жағдайларға тап болған кезде өмір бойы бірнеше рет 
өзгеретін адамның мәртебесінің өзгеруімен байланысты [67]. 

Әлеуметтік-психологиялық бейімделуде әлеуметтік көмек пен қолдау 

   

мүгедектігі бар адамның ресурсы ретінде маңызды рөл атқарады, сонымен 
қатар нақты ұсынылатын әлеуметтік көмек пен қолдаудың нақты деңгейі 
емес, ол қабылдайтын және субъективті түрде қажет болатын көмек пен 
қолдау. Көбінесе көмек пен қолдау әдеттегідей қабылданады, ал қоғамдық 
әлеуметтік көмек пен қолдау мүгедектігі бар адамды ауырлатады. 
Қиындықтар туындаған кезде өзі жүгінуге дайын адамдар тобы, сондай-ақ 
аспаптық және эмоционалдық жағынан әлеуметтік көмек пен көмекке 
жүгінуге дайын адамдар тобы маңызды. 

Қолдау алуға және көмек сұрауға кедергі келтіретін әртүрлі ішкі 
кедергілерді көрсететін бірқатар зерттеулер бар. Демек, қолдау алу және оны 
қабылдау мүмкіндігі (мүмкіндігінше қамтамасыз ету) сонымен қатар 
шоғырланған жұмыс пен дамуды қажет ететін маңызды жеке ресурс болып 
табылады. Психологтардың алдында әлеуметтік көмек желісін теңестіру 
және мүгедектігі бар адамдарға қолдау көрсету, оның ішінде жеке тұлғаны 
социумға әлеуметтік - психологиялық бейімдеу мақсатында байланыстарды 
кеңейту есебінен міндет тұр. 

Жұмыстың тағы бір бағыты - отбасылық жанжал жағдайларын шешуде 
қабылданған әлеуметтік қолдау мен көмек желісін кеңейту. 

Сонымен, өз қиындықтарын жеңуде оң тәжірибесі бар мүгедек 
адамдарды жеңу процесінің басында тұрған адамдармен белсенді жұмысқа 
қосу өте маңызды, өйткені олардың көпшілігінде өздеріне көмектесу 
қажеттілігі өте жоғары. 

Мүгедек адамдарға психологиялық көмек көрсету әлеуметтік көмек пен 
қолдаудың екі түрін білдіреді: 

1) тікелей, оның адресаты мүгедектігі бар адамның өзі болып табылады, 
2) жанама (жанама) – яғни мұндай адамға қоршаған ортаға көмектесу 

арқылы көмектесу [69]. 
 
5.3.3. Арнайы оқу бағдарламалары бойынша білім беру кеңістігін 

ұйымдастыруға жәрдемдесу 
 

Мүгедек адамдар үшін білім беру кеңістігін ұйымдастыру осындай 
білім алушылардың жеке мүмкіндіктері мен денсаулық жағдайын, 
психофизикалық даму ерекшеліктерін ескере отырып жүзеге асырылуға тиіб. 

Субъектілер арасындағы бейімделу жұмысының байланыстырушы 
буыны ретінде білім беру ұйымында әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман 
лауазымын енгізу қажет. Осы маман оқу бағдарламаларын табысты меңгеру 
үшін білім беру кеңістігінде мүгедектігі бар білім алушылардың 
бейімделуіне ықпал ететін бірқатар функцияларды жүзеге асыра отырып, 
кеңесші ретінде әрекет ете алады [68]. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман жұмысының негізгі әдістері: 
1) диагностикалық, соның ішінде дерекқорды қалыптастыру, жаңарту. 

Пайдаланылатын технологиялар: жеке әңгімелесу, кеңес беру жұмыстары. 
2) оқу бағдарламаларын меңгеру кезеңінде мүгедектігі бар білім 

алушыларда туындайтын проблемалар мен қажеттіліктерді мониторингілеу. 
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Пайдаланылатын технологиялар: туындайтын проблемаларды шешу үшін 
басқа субъектілермен байланыс орнату; қолдау және көмек көрсету, оның 
ішінде материалдық көмек көрсету; 

3) мүгедек білім алушылар мен білім беру қатынастарының басқа да 
субъектілері арасындағы байланыстарды кеңейту арқылы инклюзияны 
дамыту. Пайдаланылатын технологиялар: волонтерлік қозғалысты дамыту; 
құрдастарымен бірлескен, оның ішінде әлеуметтік маңызы бар іс-шараларды 
өткізу; 

4) еңбек нарығына шығуға дайындық. Пайдаланылатын технологиялар: 
әлеуетті жұмыс берушіні іздестіруге көмектесу; мүгедектігі бар түлекті 
жұмысқа орналастыруға (одан әрі оқытуға) дайын әлеуетті жұмыс 
берушілердің дерекқорын қалыптастыру; 

5) қоғамдық ұйымдармен әлеуметтік серіктестікті дамыту. Қолданылатын 
технологиялар: жастар мен кәсіби ортада мүгедек адамдардың оң әлеуметтік 
портретін қалыптастыру [68]. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман білім алушылармен бірлесіп, жан-
жақты тұлғалық дамуға ықпал етпейтін, табысты оқуға және білім беру 
кеңістігіне кіруге, қоғам өмірінің әртүрлі салаларына қатысуға, басқа білім 
алушылармен, педагогтармен, персоналдың әртүрлі санаттарымен 
жанжалсыз өзара қарым-қатынасқа кедергі келтіретін тосқауылдарды жою 
жолдарын таңдаудың әртүрлі нұсқаларын қарауға тиіб. Өзінің әлеуметтік 
хал-жайын айқындауға көмектесу, оны бағалауды, оның ішінде мүгедек 
адамдарға қатысты мемлекеттік саясатты бағалау тұрғысынан, олардың 
ақшалай өтемақысына ғана емес құрылуға тиіс бағалауды үйрену керек 
«ауытқулар», қанша қол жетімді орта құру, оның ішінде білім беру және 
еңбек қызметі. 

Білім беру кеңістігін ұйымдастырудағы әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маман қызметінің негізгі қағидаттары: 

• білім беру ортасының қолжетімділігі; 
• білім беру ортасының физикалық және психологиялық 

жайлылығы; 
• бейімделу процесінің үздіксіздігі  жеке траектория»; 
• психологиялық және әлеуметтік көмектің атаулылығы; 
• өзін-өзі бейімдеу мен бәсекеге қабілеттілікті дамыту. 
Мүгедек адамдардың оқу бағдарламаларын сапалы меңгеруі үшін 

қызметтің екі бағыты айқындалады: 
1) Арнаулы техникалық жүріп-тұру құралдарын (арбалар, таяқтар, 

балдақтар, велосипедтер), тұрмыстық заттарды (қасықтар, тарелкалар, 
Электр аспаптарының ерекше ажыратқыштары), пандустарды, 
тротуарлардағы түсу жолдарын қолдана отырып, білім алушының қоршаған 
ортаға бейімделуі. 

2) Бейімделу тәсілі - білім алушының өзін әлеуметтік ортаның әдеттегі 
жағдайларына бейімдеу [68]. 

Мүгедек адамдардың бейімделуін барлығын оқу және оқудан тыс 
өмірдің барлық ықтимал аспектілеріне барынша толық енгізуге, білім алуға 
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Пайдаланылатын технологиялар: туындайтын проблемаларды шешу үшін 
басқа субъектілермен байланыс орнату; қолдау және көмек көрсету, оның 
ішінде материалдық көмек көрсету; 

3) мүгедек білім алушылар мен білім беру қатынастарының басқа да 
субъектілері арасындағы байланыстарды кеңейту арқылы инклюзияны 
дамыту. Пайдаланылатын технологиялар: волонтерлік қозғалысты дамыту; 
құрдастарымен бірлескен, оның ішінде әлеуметтік маңызы бар іс-шараларды 
өткізу; 

4) еңбек нарығына шығуға дайындық. Пайдаланылатын технологиялар: 
әлеуетті жұмыс берушіні іздестіруге көмектесу; мүгедектігі бар түлекті 
жұмысқа орналастыруға (одан әрі оқытуға) дайын әлеуетті жұмыс 
берушілердің дерекқорын қалыптастыру; 

5) қоғамдық ұйымдармен әлеуметтік серіктестікті дамыту. Қолданылатын 
технологиялар: жастар мен кәсіби ортада мүгедек адамдардың оң әлеуметтік 
портретін қалыптастыру [68]. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман білім алушылармен бірлесіп, жан-
жақты тұлғалық дамуға ықпал етпейтін, табысты оқуға және білім беру 
кеңістігіне кіруге, қоғам өмірінің әртүрлі салаларына қатысуға, басқа білім 
алушылармен, педагогтармен, персоналдың әртүрлі санаттарымен 
жанжалсыз өзара қарым-қатынасқа кедергі келтіретін тосқауылдарды жою 
жолдарын таңдаудың әртүрлі нұсқаларын қарауға тиіб. Өзінің әлеуметтік 
хал-жайын айқындауға көмектесу, оны бағалауды, оның ішінде мүгедек 
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еңбек қызметі. 

Білім беру кеңістігін ұйымдастырудағы әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маман қызметінің негізгі қағидаттары: 

• білім беру ортасының қолжетімділігі; 
• білім беру ортасының физикалық және психологиялық 

жайлылығы; 
• бейімделу процесінің үздіксіздігі  жеке траектория»; 
• психологиялық және әлеуметтік көмектің атаулылығы; 
• өзін-өзі бейімдеу мен бәсекеге қабілеттілікті дамыту. 
Мүгедек адамдардың оқу бағдарламаларын сапалы меңгеруі үшін 

қызметтің екі бағыты айқындалады: 
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және құзыреттілікті қалыптастыруға, білім алушы мәртебесіне нормативтік-
құқықтық талаптарды қабылдауға, Әлеуметтік-мәдени және білім беру 
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Білім беру кеңістігін ұйымдастыру мен жұмыс істеуінде әлеуметтік 
жұмыс жөніндегі маман әлеуметтік бейімделудің мынадай әдістерін 
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мүмкіндіктері және т. б. туралы ақпараттық материалдар кешенімен 
ұсынылған. 

Ақпараттық әдістерге қосымша мүгедектігі бар адамдар үшін танысу 
экскурсиялары және т.б. сияқты іс-шараларды өткізуді көздейтін 
ұйымдастырушылық іс-шараларды пайдалану ұсынылады [68]. 
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оқыту және тәрбиелеу дағдыларын қалыптастыру 
 

Барлық топтар мен санаттардағы халыққа заңнамада көзделген 
жеңілдіктер мен артықшылықтарды алуға жәрдемдесу клиенттерді 
қызықтыратын мәселелерді шешуде уақтылы, толық және тиісті нысанда 
білікті көмек көрсетуді қамтамасыз етуге және олардың қажеттіліктері мен 
сұраныстарын қанағаттандыруға тиіб. 

Мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтік қолдау әлеуметтік-
тұрмыстық қызметтер көрсетуді және тұрмыстық проблемаларды шешуді 
қоса алғанда, оларды әлеуметтік қолдауға бағытталған кешенді сүйемелдеу 
шараларын қамтиды. 

Жасы ұлғайғандықтан немесе денсаулық жағдайы бойынша өзіне-өзі 
қызмет көрсетуге қабілетсіз клиенттерге әлеуметтік қызмет көрсету 
мекемелерінде көрсетілетін жеке-қызмет көрсету сипатындағы әлеуметтік-
тұрмыстық қызметтер олардың денсаулығына қандай да бір зиян, моральдық 
немесе физикалық қолайсыздық пен азап келтірмей, оларға қажетті 
рәсімдердің орындалуын қамтамасыз етуге тиіб. Осы қызметтерді көрсету 
кезінде қызмет көрсетуші персоналдың клиенттерге қатысты ерекше 
дұрыстығы қажет [69]. 

Мүгедек адамдардың білім алуы олардың табысты әлеуметтенуінің, 
кәсіби және әлеуметтік қызметтің әртүрлі түрлерінде өзін-өзі тиімді іске 
асыруының, олардың қоғам өміріне толыққанды қатысуын қамтамасыз 
етудің ажырамас және негізгі шарттарының бірі болып табылады. 

Мүгедек адамдардың табысты білім алуы үшін әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маман клиенттердің тәрбиелеу және оқыту дағдыларын дамытып, 
қалыптастыруы қажет. 

Осы қызметтерді көрсету сапасы жұмыстың мынадай бағыттарын 
табысты қолдануға байланысты болады (8-кесте): 
 
8-кесте-маман жұмысының бағыттары 
Әлеуметтік-психологиялық Әлеуметтік-педагогикалық 

- Психологиялық кеңес беру 
- Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру 

- Психодиагностика және жеке басын тексеру 
- Психокоррекция - белсенді 
психологиялық әсер ретінде 

- Психотерапиялық көмек 
- Әлеуметтік-психологиялық патронаж 
психопрофилактикалық және психологиялық 
жұмыс 

- Психологиялық тренингтер 
- Клиенттерді өзара қолдау топтарына, қарым-
қатынас клубтарына қатысуға тарту 
- Әңгімелер, қарым-қатынас, тыңдау, 
ынталандыру, белсенділікке ынталандыру, 
психологиялық қолдау 
- Шұғыл (телефон арқылы) психологиялық 
және медициналық-психологиялық көмек 

- Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру 
- Әлеуметтік-педагогикалық диагностика және тұлғаны 
тексеру 

- Педагогикалық түзету 
- Бос уақытты ұйымдастыру 

- Білім алуды ұйымдастыру / білім алуға жәрдемдесу 
- Әлеуметтік-еңбектік оңалту 
- Үй шаруашылығы негіздеріне оқыту 
- Техникалық құралдарды пайдалануды үйрету 
- оңалту 
- Үйде еңбекті ұйымдастыруға жәрдемдесу 

- Өзіне-өзі қызмет көрсету, өзін-өзі бақылау, тұрмыстағы 
және қоғамдық орындардағы мінез-құлық дағдыларына, 
қарым-қатынас дағдыларына оқыту 

- Оқыту нысанын анықтау, оқытуды ұйымдастыру 
- Мүгедек балалардың ата-аналарын оңалту негіздеріне оқыту 
- Отбасылардың әлеуметтік-педагогикалық патронажы 
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- Мүгедек балалардың ата-аналарын оңалту негіздеріне оқыту 
- Отбасылардың әлеуметтік-педагогикалық патронажы 

   

Сондай-ақ, толыққанды инклюзия және шын мәнінде толыққанды 
тәрбиелеу, оқыту, мүгедектігі бар адамдардың қоғамға кіруі үшін олардың 
өзін-өзі анықтау қабілетін және өзін-өзі реттеу дағдыларын дамыту қажет, 
өйткені әдетте басқа адамдар олардың өмірін бақылайды және реттейді. 

Өзін-өзі анықтау (өзін-өзі реттеу) адамға мақсатты, автономды және 
өзін-өзі реттейтін мінез-құлықты жүзеге асыруға мүмкіндік беретін дағдылар, 
білім мен сенімдер жиынтығын игеруді білдіреді. Өзін-өзі реттеу тетіктері 
мен қабілеттерін дамыту денсаулық мәртебесіне қарамастан барлығы үшін 
бірдей маңызды, алайда мүгедектігі бар адамдар дене ресурстарының 
тапшылығына байланысты оларды өтейтін жеке ресурстарға, атап айтқанда 
өзін-өзі реттеу ресурстарына шартты түрде сау құрдастарына қарағанда 
үлкен жүктеме жүктейді. 

Өзіне тиімді және қабілетті деп сеніммен бірге күшті жақтар мен 
шектеулерді түсіну мүгедек адамның өзін-өзі реттеуі үшін түйінді болып 
табылады. Ол үшін шешім қабылдау қабілетін, мәселелерді шеше білу, 
мақсат қою және оларға қол жеткізу, өзін-өзі бақылау, интроспекция, өзін-өзі 
нығайту, өзін-өзі бағалау, көшбасшылық қасиеттер, сәттіліктің оң 
атрибуциясы, ішкі бақылау локусы, оң үміттер, өзіне деген сенімділік дамыту 
қажет. 

Маңызды сәттердің бірі-сіздің өмір сүру кеңістігіңізді неғұрлым толық 
басқаруға, өзіңізді басқаруға және өміріңіздің жалпы және жеке аспектілеріне 
қатысты шешім қабылдауға үйрету және тәрбиелеу, онсыз мүгедектігі бар 
жас адам үшін өз өмірінің белсенді субъектісі болу қиынға соғады. Өзін-өзі 
реттеуді оқыту оның әлсіз және күшті жақтарын, мүмкіндіктері мен 
шектеулерін ескере отырып, жеке жоспарлау негізінде жүргізілуі керек. 

Мұндай жоспарлау болашақта жеке прогресті тек білімді игеру 
тұрғысынан ғана емес, сонымен қатар өзін-өзі реттеу дағдылары мен оқу іс-
әрекетін дамыту тұрғысынан да жүйелі түрде бағалауға мүмкіндік береді. 
Шын мәнінде, бұл әр жағдайда тек білім беру, оқыту ғана емес, сонымен 
бірге дамудың жеке жоспарын құру және осы процесті жүйелі бақылау 
туралы [69]. 

 
 
5.3.5. Ерекше қажеттіліктерін ескере отырып, ШМ бар адамдарды 

әлеуметтік кеңістікке қолдау көрсету, сүйемелдеу және қосу 
 

Мүгедек адамдарды әлеуметтендіру инклюзивті білім беруді дамыту 
стратегиясына енгізілген. Оның мақсаты - «ерекше» адамдарды мәдениет пен 
өркениет негіздерімен таныстыру, қоғамға енуді қамтамасыз ету, әлеуметтік 
өмірге белсенді қатысуға дайындау. Мүгедек адамдар дені сау адамдардың 
қоғамға тән мінез-құлық нормаларын / қағидаларын, қарым-қатынас 
дағдыларын, көзқарастарын, құндылықтарын сәтті меңгеріп, іске асыра 
алады. Бірақ бұл үшін әлеуметтік қатынастар жүйесінің барлық 
құрылымдары мен қатысушыларының тұрақты, мақсатты жұмысы қажет. 

Л. Б. Выготскийдің айтуынша, мүгедектігі бар адамдардың қоғамға 
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сәтті кірігуге дайындығының жеткіліксіздігі олардың биологиялық 
қолайсыздығымен емес, даму көзі ретінде мәдениет пен қоғаммен 
байланысын бұзатын «әлеуметтік дислокациямен» байланысты. 
«Дислокацияны» түзету «арнайы» адамдардың әртүрлі әлеуметтік рөлдерді, 
олардың мәні мен функционалдық сипаттамаларын, нақты жағдайларда 
қолданылуын дамыту арқылы жүзеге асырылады. Ол үшін әлеуметтенудің 
негізгі шартын орындау қажет – дені сау құрдастар тобының өміріне қатысу 
[70]. 

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтендіру келесі деңгейлерде жүреді: 
• Құндылық және моральдық-адамгершілік (әлемде болып жатқан 

оқиғаларды бағалау мүмкіндігі). 
• Құрылымдық (қоғамда өзін дұрыс ұстай білу). 
• Оқу (өзінің білім беру міндеттерін іске асыру, жоспарлау және 

іске асыру қабілеті). 
• Рухани даму (мәдени-тарихи құндылықтарды қабылдау және 

олардың қалаулары мен мінез-құлқындағы сәйкестігі). 
• Жеке даму (әлеуметтік мәселелерді шешу үшін жауапкершілікті 

қабылдау). 
Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтендірудің тетігі әлеуметтік 

тәжірибені мәдени-тарихи жаңғыртуды білдіру тәсілі, нысаны және шарты 
ретінде қызмет болып табылады. Оның ішінде: оқу қызметі, пәндік-
практикалық қызмет, тұрмыстық құрылғыларды пайдалану, өзіне-өзі қызмет 
көрсету еңбегі, ассистивті (көмекші) құрылғыларды пайдалану, 
шығармашылық қызмет, көркем-қолданбалы еңбек, спорт. 

Мүгедек адамдарды әлеуметтік бейімдеу олардың оқудағы, өзіне-өзі 
қызмет көрсетудегі, қарым-қатынастағы, өмірлік өлшемшарттар мен кәсіби 
дағдыларды меңгерудегі қиындықтарымен тікелей байланысты. Сондықтан 
келесі міндеттерді шешу қажет: 

• әлеуметтік бейімдеудің арнайы бағдарламаларын әзірлеу; 
• ресурстық қолдаудың, әлеуметтік бейімдеудің көптеген 

орталықтарын құру; 
• жеке тұлғаның интегративті қасиеттерін, оның ішінде дербестігін 

дамытатын оқыту технологияларын қалыптастыру және енгізу; 
• оқу орындарында қарым-қатынастың гуманистік стилін 

қамтамасыз ету; 
• үздіксіз қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыру; 
• қажетті арнайы көмектің даму ерекшеліктері бар адамдарды 

қамтуды кеңейту; 
• кәсіби сүйемелдеуді қамтамасыз ету; 
• бастапқы әлеуметтенудің агенттері ретінде ата-аналардың 

инклюзивті құзыреттілігін қалыптастыру. 
Денсаулығының ерекшеліктері бар адамдарды әлеуметтік бейімдеу 

бойынша негізгі түзету-дамыту жұмысы мұғалімдерге, әлеуметтік 
педагогтарға, сондай-ақ әлеуметтік жұмыс мамандарына жүктеледі. 
Қоршаған ортамен белсенді қарым-қатынас жасау дағдысын сәтті 
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сәтті кірігуге дайындығының жеткіліксіздігі олардың биологиялық 
қолайсыздығымен емес, даму көзі ретінде мәдениет пен қоғаммен 
байланысын бұзатын «әлеуметтік дислокациямен» байланысты. 
«Дислокацияны» түзету «арнайы» адамдардың әртүрлі әлеуметтік рөлдерді, 
олардың мәні мен функционалдық сипаттамаларын, нақты жағдайларда 
қолданылуын дамыту арқылы жүзеге асырылады. Ол үшін әлеуметтенудің 
негізгі шартын орындау қажет – дені сау құрдастар тобының өміріне қатысу 
[70]. 

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтендіру келесі деңгейлерде жүреді: 
• Құндылық және моральдық-адамгершілік (әлемде болып жатқан 

оқиғаларды бағалау мүмкіндігі). 
• Құрылымдық (қоғамда өзін дұрыс ұстай білу). 
• Оқу (өзінің білім беру міндеттерін іске асыру, жоспарлау және 

іске асыру қабілеті). 
• Рухани даму (мәдени-тарихи құндылықтарды қабылдау және 

олардың қалаулары мен мінез-құлқындағы сәйкестігі). 
• Жеке даму (әлеуметтік мәселелерді шешу үшін жауапкершілікті 

қабылдау). 
Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтендірудің тетігі әлеуметтік 

тәжірибені мәдени-тарихи жаңғыртуды білдіру тәсілі, нысаны және шарты 
ретінде қызмет болып табылады. Оның ішінде: оқу қызметі, пәндік-
практикалық қызмет, тұрмыстық құрылғыларды пайдалану, өзіне-өзі қызмет 
көрсету еңбегі, ассистивті (көмекші) құрылғыларды пайдалану, 
шығармашылық қызмет, көркем-қолданбалы еңбек, спорт. 

Мүгедек адамдарды әлеуметтік бейімдеу олардың оқудағы, өзіне-өзі 
қызмет көрсетудегі, қарым-қатынастағы, өмірлік өлшемшарттар мен кәсіби 
дағдыларды меңгерудегі қиындықтарымен тікелей байланысты. Сондықтан 
келесі міндеттерді шешу қажет: 

• әлеуметтік бейімдеудің арнайы бағдарламаларын әзірлеу; 
• ресурстық қолдаудың, әлеуметтік бейімдеудің көптеген 

орталықтарын құру; 
• жеке тұлғаның интегративті қасиеттерін, оның ішінде дербестігін 

дамытатын оқыту технологияларын қалыптастыру және енгізу; 
• оқу орындарында қарым-қатынастың гуманистік стилін 

қамтамасыз ету; 
• үздіксіз қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыру; 
• қажетті арнайы көмектің даму ерекшеліктері бар адамдарды 

қамтуды кеңейту; 
• кәсіби сүйемелдеуді қамтамасыз ету; 
• бастапқы әлеуметтенудің агенттері ретінде ата-аналардың 

инклюзивті құзыреттілігін қалыптастыру. 
Денсаулығының ерекшеліктері бар адамдарды әлеуметтік бейімдеу 

бойынша негізгі түзету-дамыту жұмысы мұғалімдерге, әлеуметтік 
педагогтарға, сондай-ақ әлеуметтік жұмыс мамандарына жүктеледі. 
Қоршаған ортамен белсенді қарым-қатынас жасау дағдысын сәтті 

   

қалыптастыру үшін мамандар өздерінің алдына келесі міндеттер тізімін 
қойып, оларды тәрбиешілер мен ата-аналармен бірге дәйекті және жан-жақты 
шешуі керек: 

4. Әлеуметтік-мәдени. 
5. Табиғи-мәдени. 
6. Әлеуметтік-психологиялық 
7. Құндылық-мағыналық және рухани-адамгершілік [70]. 
Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман қызметінің маңызды саласы-

мүгедектігі бар баланың ата-анасына микроәлеуметтік ортаға, қоғамдастыққа 
бейімделуге көмектесу. Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның отбасымен 
ұйымдасқан ынтымақтастық процесі мыналарды қамтиды: 

• ата-аналардың немесе педагогтардың көмекке жүгінуін зерделеу 
және сипаттау; 

• отбасының өткенін зерттеу, отбасының мақсаттары мен үміттерін 
анықтау; 

• отбасының жалпы мәселелерін және оның ерекшеліктерін, 
басқалардан айырмашылықтарын анықтау; 

• отбасылық өмір салтының әлеуметтік-психологиялық аспектісін 
зерттеу: мінез-құлық, танымдық және эмоционалды компоненттер; 

• отбасы өмірінің әлеуметтік-экономикалық аспектісін зерттеу; 
• отбасының ішкі ресурстарын анықтау: мамандармен және 

мұғалімдермен қарым-қатынас кезінде ата-аналардың реакция формаларын 
бақылау; 

• отбасының сыртқы ресурстарын анықтау. 
Осылайша, әлеуметтік-психологиялық және әлеуметтік-педагогикалық 

диагностиканың деректері негізінде әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман бала 
мен оның отбасының әлеуметтік-мәдени даму, әлеуметтік қолдау 
саласындағы қажеттіліктерін анықтайды, баланың бейімделуіне көмек 
бағыттарын анықтайды. 
Дәстүр бойынша отбасымен жұмыс істеудің келесі кезеңдері бөлінеді: 

Бірінші кезең – диагностикалық. Мақсаттары: проблемалық, үйлесімсіз, 
әлеуметтену деңгейі төмен отбасыларды анықтау, баланың отбасылық 
тәрбиесінің түрін анықтау, отбасын әлеуметтендіру тұрғысынан отбасылық 
мәселелерді анықтау. Негізгі әдіс - баланың мінез-құлқын, сыртқы келбетін, 
ата-анасының белсенділігін бақылау. Диагностикалық процедураларды 
жүргізу бірқатар қағидаларды сақтауды талап етеді: жан-жақты диагностика, 
күрделілік, жүйелілік, объективтілік, дәйектілік, жеткіліктілік, отбасының 
зияткерлік әлеуетін ескеру және т. б. Диагностикалық кезеңнің нәтижесі-
отбасының әлеуметтік паспорты [71]. 

Екінші кезең – жобалау. Мақсаты: психологиялық-педагогикалық 
қолдау мамандарын тарта отырып, баланың отбасына атаулы, оның ішінде 
әлеуметтік-мәдени көмекті жобалау. Диагностикалық кезеңнің деректеріне 
сүйене отырып, баланы мүгедектікпен әлеуметтендіруге және біріктіруге, 
құрдастар тобында және педагогикалық қызметкерлер тарапынан балаға 
деген көзқарасты түзетуге, отбасылық тәрбиенің басым түрін ескере отырып, 
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отбасындағы балаға деген көзқарасты түзетуге бағытталған отбасымен 
жұмыстың атаулы жоспары жасалады. 

Үшінші кезең – сүйемелдеу. Мақсаты: отбасымен бірлескен жұмысты 
ұйымдастыру. Отбасылық қолдаудың «сыртқы» ресурстары туралы жиналған 
ақпарат негізінде балалардың құқықтарын, мүгедектердің құқықтарын 
қорғайтын қоғамдық ұйымдармен, әлеуметтік қолдау саласындағы серіктес 
мекемелермен, қосымша білім беру мекемелерімен желілік өзара әрекеттесу 
мүмкіндіктері анықталады. 

Сүйемелдеу барысында әлеуметтік мекеменің маманы әлеуметтік-
құқықтық, ақпараттық және басқа да функцияларды жүзеге асырады., әр 
түрлі қызмет түрлері арқылы делдалдық, әлеуметтік, бос уақытты өткізу, 
педагогикалық, қалпына келтіру (оңалту). 

Әлеуметтік - құқықтық қолдау заңды құқықтар мен мүдделерді 
қорғауға, өмірдің сақталуын, сыртқы қауіп-қатерлерден қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге, қиын өмірлік жағдайларда көмек көрсетуге бағытталған. 

Делдалдық қолдау: ұйымдастыруға көмектесу, ақпараттандыру және 
үйлестіру. 

Қалпына келтіру функциясы. Өмір сүру жағдайларын жақсарту 
жөніндегі шараларды жүзеге асыра отырып, отбасының функционалдық 
дәрменсіздігін жеңуге дайын екендігін көрсететін күш-жігерін қолдайды, 
әлеуметтік мәртебесін қалпына келтіруге, әлеуметтенудің негізгі 
институттарымен байланысын нығайтуға ықпал етеді [71]. 

Жалпы, мамандардың қызметі үш бағытта жүзеге асырылады: 
психологиялық, білім беру, профилактикалық. 

Қызметтің психологиялық бағыты әлеуметтік-психологиялық қолдау 
мен түзетуді қамтиды. Білім беру бағыты тәрбие мен оқытудағы 
құзыреттілікті арттыруды көздейді. Оқытудағы көмек ағартуға және 
педагогикалық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған. Профилактикалық 
бағыт. Басқа мекемелермен, ұйымдармен ынтымақтастықта мамандар 
уақтылы көмек көрсетеді, проблемалы отбасыларды ерте анықтау бойынша 
жұмыс жүргізеді, ұсыныстар береді, білікті психологиялық, құқықтық 
қолдауды жүзеге асырады. 

Әлеуметтік мекемелер мамандарының мүгедек баланы тәрбиелеп 
отырған отбасымен өзара іс-қимылының келесі формалары бөлінеді: 

1. Қашықтан режимде белгілі бір отбасымен жеке жұмыб. 
2. Отбасымен күндізгі режимде жеке жұмыб. 
3. Ата-аналар тобымен қашықтықтан жұмыс жасау. 
4. Күндізгі режимде ата-аналар тобымен жұмыб. 
5. Отбасылар арасындағы байланыстардың қалыптасуы мен дамуы 

[71]. 
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отбасындағы балаға деген көзқарасты түзетуге бағытталған отбасымен 
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қорғауға, өмірдің сақталуын, сыртқы қауіп-қатерлерден қауіпсіздікті 
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Делдалдық қолдау: ұйымдастыруға көмектесу, ақпараттандыру және 
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Қалпына келтіру функциясы. Өмір сүру жағдайларын жақсарту 
жөніндегі шараларды жүзеге асыра отырып, отбасының функционалдық 
дәрменсіздігін жеңуге дайын екендігін көрсететін күш-жігерін қолдайды, 
әлеуметтік мәртебесін қалпына келтіруге, әлеуметтенудің негізгі 
институттарымен байланысын нығайтуға ықпал етеді [71]. 

Жалпы, мамандардың қызметі үш бағытта жүзеге асырылады: 
психологиялық, білім беру, профилактикалық. 

Қызметтің психологиялық бағыты әлеуметтік-психологиялық қолдау 
мен түзетуді қамтиды. Білім беру бағыты тәрбие мен оқытудағы 
құзыреттілікті арттыруды көздейді. Оқытудағы көмек ағартуға және 
педагогикалық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған. Профилактикалық 
бағыт. Басқа мекемелермен, ұйымдармен ынтымақтастықта мамандар 
уақтылы көмек көрсетеді, проблемалы отбасыларды ерте анықтау бойынша 
жұмыс жүргізеді, ұсыныстар береді, білікті психологиялық, құқықтық 
қолдауды жүзеге асырады. 

Әлеуметтік мекемелер мамандарының мүгедек баланы тәрбиелеп 
отырған отбасымен өзара іс-қимылының келесі формалары бөлінеді: 

1. Қашықтан режимде белгілі бір отбасымен жеке жұмыб. 
2. Отбасымен күндізгі режимде жеке жұмыб. 
3. Ата-аналар тобымен қашықтықтан жұмыс жасау. 
4. Күндізгі режимде ата-аналар тобымен жұмыб. 
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Практикалық тапсырмалар 
 

Практикалық тапсырма 9. Арнайы психологияның негізгі бағыттары 
(бөлімдері). Кестені толтырыңыз. 
Бағыттың (бөлімнің) атауы Сипаттамасы  

(Қызмет бағыты) 

Олигофренопсихология  

Сурдопсихология  

Тифлопсихология  

Психикалық дамуы тежелген адамдардың психологиясы  

Эмоционалды-еріктік саласы мен мінез-құлқының бұзылулары бар адамдардың 
психологиясы 

 

Тірек-қимыл аппаратының функциялары бұзылған адамдардың психологиясы  

Сөйлеу қабілеті бұзылған адамдардың психологиясы (логопсихология)  

Күрделі даму кемшіліктері бар адамдардың психологиясы  

 
Практикалық тапсырма 10. Мүгедектігі бар адамның әлеуметтік-

психологиялық бейімделуінің негізгі құрылымдық компоненттері. Қосымша 
ақпарат көздері арқылы кестені толтырыңыз. 
 
Компоненттің атауы Мазмұнды 

харатекристика 
Көрсетілетін әлеуметтік көмек және қолдау 

Әлеуметтік-коммуникативтік   

Эмоционалды-еріктік   

Когнитивтік   

Психофизиологиялық   

 
Практикалық тапсырма 11. Нозология ерекшеліктерін ескере 

отырып, мүгедек адамдар үшін білім беру процесін материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету. Қосымша ақпарат көздері арқылы кестені толтырыңыз 
(басқа санаттарды қосыңыз). 
 

ШМ бар тұлғалардың санаттары 
Есту қабілеті бұзылған Көру қабілеті бұзылған Тірек-қимыл аппараты 

бұзылған 
   

 
Практикалық тапсырма 12. Әлеуметтік мекемелер (психологиялық-

педагогикалық көмек бөлімшесі) көрсететін әлеуметтік қызметтер. Қосымша 
ақпарат көздері арқылы кестені толтырыңыз. 
 

Қызмет түрлері Тізбе (қызмет бағыты) 
Әлеуметтік-психологиялық  

Әлеуметтік-педагогикалық  

Әлеуметтік-құқықтық  

Әлеуметтік-тұрмыстық  

Әлеуметтік-еңбек  

Әлеуметтік сүйемелдеу (үйден тыс)  

Тыныс-тіршілігі шектелген әлеуметтік қызметтерді 
алушылардың коммуникативтік әлеуетін арттыру 
мақсатында көрсетілетін қызметтер 
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Практикалық тапсырма 13. Әлеуметтік қызмет көрсету саласы 
мамандарының кәсіби қызметтегі кәсіби құзыреттері. Қосымша ақпарат 
көздері арқылы кестені толтырыңыз. 

 
 

Құзыреттер Мазмұндық сипаттамасы 
Нормативтік-құқықтық  

Психологиялық-педагогикалық  

Басқарушылық  

Ұйымдастырушылық-іс-әрекеттік  

Оқу-танымдық  

Құжаттану  

 
5.4. «ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРАКТИКАСЫН 
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

5.4.1. Кіріспе. Практика базасын таңдау критерийлері 
 

«Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттері үшін технологиялық 
практика оқу процесінің міндетті құрамдас бөлігі болып табылады. 

Болашақ маманның кәсібилігі кәсіби білімдерден, дағдылардан және 
дағдылардан тұрады. Болашақ іс-әрекетте қажетті дағдылар мен дағдыларды 
игеру тікелей технологиялық практика процесінде жүзеге асырыла бастайды. 

Болашақ мамандарды тәуелсіз кәсіби қызметке даярлау үшін бұл 
туралы түсінік қалыптастыру қажет. Практикант: кәсіби міндеттерді көруді 
және олардың шешімін өзінің мүмкіндіктерімен өлшеуді үйренуі; тиісті 
білімі, теориялық және практикалық дайындығы болуы; өзінің қызмет стилін 
қалыптастыруы және экспериментке құқығы болуы, өмірдің барлық 
салаларында мемлекеттің әлеуметтік проблемаларды қалай шешетіні туралы 
мәліметтер болуы тиіб. 

Студент практика барысында: әлеуметтік мекемелерде, қызметтерде, 
қоғамдық ұйымдарда ұйымдастыру және басқару; әлеуметтік жұмыс жүйесі 
туралы ақпарат алу және өңдеу; тыныс-тіршіліктің әртүрлі салаларында және 
халықтың әртүрлі тұлғалары мен топтарымен Халықты әлеуметтік қорғау 
және қызмет көрсету ұйымдары мен қызметтерінде практикалық жұмыс; 
әлеуметтік жұмыс объектілерінің жай-күйі мен дамуына талдау және 
мониторинг жүргізу; психоәлеуметтік, әлеуметтік - медициналық және 
әлеуметтік-педагогикалық жұмысты ұйымдастыру және жүргізу; тиісті 
деңгейдегі зерттеу-талдау жұмысына қатысу тәжірибесін зерделеуі тиіб. 

Практикалық оқыту процесінде болашақ әлеуметтік жұмыс маманы 
шығармашылық, төзімділік, жылулық пен сезімталдық, шынайылық, 
бастамашылдық, қиял мен ойлау қабілеті, икемділік, табандылық, қуат, ақыл-
ой және т. б. сияқты кәсіби маңызды жеке қасиеттерді дамытуға тырысуы 
керек. 

Сонымен қатар, студент-практикант әлеуметтік қызметтер мен 
мекемелердің мамандарымен қарым-қатынас жасай отырып, олардың 
«әлеуметтік жұмыс» мамандығының ішіндегі өзара әрекеттесуді (әріптестер, 
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Практикалық тапсырма 13. Әлеуметтік қызмет көрсету саласы 
мамандарының кәсіби қызметтегі кәсіби құзыреттері. Қосымша ақпарат 
көздері арқылы кестені толтырыңыз. 

 
 

Құзыреттер Мазмұндық сипаттамасы 
Нормативтік-құқықтық  

Психологиялық-педагогикалық  

Басқарушылық  

Ұйымдастырушылық-іс-әрекеттік  

Оқу-танымдық  

Құжаттану  

 
5.4. «ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРАКТИКАСЫН 
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

5.4.1. Кіріспе. Практика базасын таңдау критерийлері 
 

«Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттері үшін технологиялық 
практика оқу процесінің міндетті құрамдас бөлігі болып табылады. 

Болашақ маманның кәсібилігі кәсіби білімдерден, дағдылардан және 
дағдылардан тұрады. Болашақ іс-әрекетте қажетті дағдылар мен дағдыларды 
игеру тікелей технологиялық практика процесінде жүзеге асырыла бастайды. 

Болашақ мамандарды тәуелсіз кәсіби қызметке даярлау үшін бұл 
туралы түсінік қалыптастыру қажет. Практикант: кәсіби міндеттерді көруді 
және олардың шешімін өзінің мүмкіндіктерімен өлшеуді үйренуі; тиісті 
білімі, теориялық және практикалық дайындығы болуы; өзінің қызмет стилін 
қалыптастыруы және экспериментке құқығы болуы, өмірдің барлық 
салаларында мемлекеттің әлеуметтік проблемаларды қалай шешетіні туралы 
мәліметтер болуы тиіб. 

Студент практика барысында: әлеуметтік мекемелерде, қызметтерде, 
қоғамдық ұйымдарда ұйымдастыру және басқару; әлеуметтік жұмыс жүйесі 
туралы ақпарат алу және өңдеу; тыныс-тіршіліктің әртүрлі салаларында және 
халықтың әртүрлі тұлғалары мен топтарымен Халықты әлеуметтік қорғау 
және қызмет көрсету ұйымдары мен қызметтерінде практикалық жұмыс; 
әлеуметтік жұмыс объектілерінің жай-күйі мен дамуына талдау және 
мониторинг жүргізу; психоәлеуметтік, әлеуметтік - медициналық және 
әлеуметтік-педагогикалық жұмысты ұйымдастыру және жүргізу; тиісті 
деңгейдегі зерттеу-талдау жұмысына қатысу тәжірибесін зерделеуі тиіб. 

Практикалық оқыту процесінде болашақ әлеуметтік жұмыс маманы 
шығармашылық, төзімділік, жылулық пен сезімталдық, шынайылық, 
бастамашылдық, қиял мен ойлау қабілеті, икемділік, табандылық, қуат, ақыл-
ой және т. б. сияқты кәсіби маңызды жеке қасиеттерді дамытуға тырысуы 
керек. 

Сонымен қатар, студент-практикант әлеуметтік қызметтер мен 
мекемелердің мамандарымен қарым-қатынас жасай отырып, олардың 
«әлеуметтік жұмыс» мамандығының ішіндегі өзара әрекеттесуді (әріптестер, 

   

менеджерлер мен бағыныштылар арасындағы қарым-қатынасты, 
мамандыққа) ғана емес, сонымен қатар тар кәсіптік қатынастар шекарасынан 
тыс (байланысты кәсіптер мен мамандықтардың өкілдерімен, клиенттермен) 
реттейтін кәсіби және этикалық кодексті ұстануға тырысуы керек. Мұндай 
бағдарлау кәсіби шеберліктің одан әрі қалыптасуына ықпал ететін моральдық 
нормалар мен құндылықтардың өзіндік жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік 
береді. 

Осылайша, «әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттерін үздіксіз 
практикалық даярлау қамтамасыз етіледі, бұл болашақ кәсіби қызметінде 
алған теориялық білімі мен зерттеу дағдыларын қолдануға дайын жоғары 
білікті мамандарды даярлауға мүмкіндік береді. 

Практика базасын таңдау критерийлері. Ынтымақтастық туралы 
жасалған шарттарға, студенттер – әлеуметтік жұмыстың болашақ мамандары 
үшін ықтимал практика базалары мыналар бола алады: Халықты жұмыспен 
қамту қызметтері; Халықты әлеуметтік қорғаудың қалалық және аудандық 
бөлімдері; егде жастағы азаматтар мен мүмкіндіктері шектеулі адамдарға 
әлеуметтік қызмет көрсету орталығы; әйелдерге, отбасы мен балаларға 
әлеуметтік көмек көрсету орталығы; интернат үйлері; балалар мен 
жасөспірімдерге арналған әлеуметтік баспана; отбасын жоспарлау және 
репродукция орталығы; қалалық ауруханалар мен емханалар жанындағы 
медициналық-әлеуметтік кабинеттер; білім беру мекемелерінің әлеуметтік 
топтары; пенитенциарлық мекемелер;), әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маманның штаттық лауазымы бар немесе Әлеуметтік жұмыс жүзеге 
асырылатын (кәсіпорынның әлеуметтік дамуы, қызметкерлер мен олардың 
отбасы мүшелерін әлеуметтік қорғау, әлеуметтік-құқықтық консультация 
беру және т.б.), әртүрлі қайырымдылық ұйымдары (меншік нысанына 
қарамастан). 
 
 

5.4.2. Практикадан өту мақсаттары, міндеттері, базалары. 
Студент-практиканттың іскерлігі 
 

Мамандық студенттерінің технологиялық практикасының мақсаты 
«Әлеуметтік жұмыс»: әлеуметтік жұмыс бойынша болашақ мамандарды 
дербес практикалық қызметке даярлау және алған білімдерін практикада 
қолдануға мүмкіндік беретін қажетті арнайы дағдыларды дамытуға 
көмектесу. 

Технологиялық практиканың объектілері әлеуметтік жұмыс жүзеге 
асырылатын негізгі әлеуметтік мекемелер болуы мүмкін. 
Технологиялық практикадан өтуден бұрын жалпы гуманитарлық цикл 
бойынша, сондай-ақ «Әлеуметтік жұмыс негіздері», «Әлеуметтік жұмыс 
технологиясы», «Әлеуметтік мекемелердің жұмысын  
ұйымдастыру», «Әлеуметтік жұмыс менеджменті» және т. б. сияқты бейіндік 
блоктың негізгі пәндері бойынша оқыту жүргізіледі. 
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«Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттері үшін технологиялық 
практиканың міндеттеріне: халықтың әртүрлі санаттарына 
мамандандырылған көмек көрсету жүйесін зерделеу: кәсіби рөлдер мен 
лауазымдық функцияларды орындау арқылы әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маман жұмысының негізгі тәсілдерін, нысандары мен әдістерін пысықтау; 
клиенттердің әртүрлі санаттарымен және әртүрлі әлеуметтік мекемелерде 
жұмыс істеу біліктерін қалыптастыру; әртүрлі профилактикалық, оңалту, 
түзету бағдарламалары мен әлеуметтік көмек, әлеуметтік қорғау, әлеуметтік 
тәрбие бағдарламаларын жасау дағдыларын меңгеру және оларды іске 
асыруға қатысу құжаттаманы, іс жүргізуді талдау білігін меңгеру; 
нормативтік-құқықтық құжаттармен жұмыс істеу білігін меңгеру; барлық 
деңгейлерде әртүрлі әлеуметтік бағдарламаларды құрастыру және іске асыру; 
әлеуметтік үлгідегі мекемелерде әлеуметтік-профилактикалық жұмысты 
жүргізу білігін қалыптастыру; ғылыми құндылығы бар, кейіннен қорытынды 
аттестаттау мен мемлекеттік емтихандарды тапсыру кезінде пайдаланылуы 
мүмкін материалдарды жинау және өңдеу. 

Технологиялық тәжірибе тыңдаушының әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маман ретіндегі жұмысын және оның мамандануына сәйкес барлық 
функционалдық міндеттері мен жауапкершілігін қамтиды. 

Технологиялық практикалық қызметте маман мыналарды білуі тиіс: 
әлеуметтік қызметтерде, ұйымдар мен мекемелерде кәсіби практикалық 
жұмыс жүргізу (кеңес беру, делдалдық, мамандандырылған көмек және т. б.); 
әртүрлі жастағы отбасылар мен жекелеген адамдарға, этностық және 
халықтың басқа да топтарына әлеуметтік көмек көрсету және қызмет 
көрсету; әлеуметтік қызметтердің, мекемелер мен ұйымдардың 
ұйымдастырушылық-басқарушылық және әкімшілік жұмысына қатысу; 
арнайы мекемелерден және бас бостандығынан айыру орындарынан оралған 
мүгедектігі бар, ерекше мұқтаждықтары бар жеке тұлғалармен және 
топтармен әлеуметтік жұмысты үйлестіру және ұйымдастыру; халықтың 
әлеуметтік жағдайы мәселелері бойынша зерттеу және талдау жұмыстарын 
жүргізу (болжау, талдау, әлеуметтік жобаларды әзірлеу); әлеуметтік 
қызметтерде, оқу орындарында, мектептерде тәрбие жұмысын жүргізу; түрлі 
мәселелер бойынша клиенттерге кеңес беру; жеке адамдар мен олардың 
қоршаған ортасы арасындағы өзара қарым-қатынастарды жақсарту; халыққа 
көмек көрсету және қажетті әлеуметтік қорғау бойынша әртүрлі мемлекеттік, 
қоғамдық ұйымдар мен мекемелердің қызметін интеграциялауға жәрдемдесу; 
тұрақты немесе уақытша әлеуметтік қызмет көрсетуге, қорғаншылыққа және 
қамқоршылыққа мұқтаж адамдарды қабылдау үшін құжаттарды ресімдеуге 
көмектесу; денсаулық сақтау органдарының стационарлық мекемелеріне 
мұқтаждарды орналастыруға жәрдемдесу; тиісті органдар мен мекемелерге 
ата-ана құқықтарынан айыру, бала асырап алуды ресімдеу және т. б. туралы 
талап қою үшін материалдар беру; кәмелетке толмағандармен жұмыс; 
құжаттарды жасау дағдыларын меңгеру; әлеуметтік қызметтерді ұсынуды 
жоспарлау; кәсіби қызметтің және өзінің мамандануының болашағын түсіну. 
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«Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттері үшін технологиялық 
практиканың міндеттеріне: халықтың әртүрлі санаттарына 
мамандандырылған көмек көрсету жүйесін зерделеу: кәсіби рөлдер мен 
лауазымдық функцияларды орындау арқылы әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маман жұмысының негізгі тәсілдерін, нысандары мен әдістерін пысықтау; 
клиенттердің әртүрлі санаттарымен және әртүрлі әлеуметтік мекемелерде 
жұмыс істеу біліктерін қалыптастыру; әртүрлі профилактикалық, оңалту, 
түзету бағдарламалары мен әлеуметтік көмек, әлеуметтік қорғау, әлеуметтік 
тәрбие бағдарламаларын жасау дағдыларын меңгеру және оларды іске 
асыруға қатысу құжаттаманы, іс жүргізуді талдау білігін меңгеру; 
нормативтік-құқықтық құжаттармен жұмыс істеу білігін меңгеру; барлық 
деңгейлерде әртүрлі әлеуметтік бағдарламаларды құрастыру және іске асыру; 
әлеуметтік үлгідегі мекемелерде әлеуметтік-профилактикалық жұмысты 
жүргізу білігін қалыптастыру; ғылыми құндылығы бар, кейіннен қорытынды 
аттестаттау мен мемлекеттік емтихандарды тапсыру кезінде пайдаланылуы 
мүмкін материалдарды жинау және өңдеу. 

Технологиялық тәжірибе тыңдаушының әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маман ретіндегі жұмысын және оның мамандануына сәйкес барлық 
функционалдық міндеттері мен жауапкершілігін қамтиды. 

Технологиялық практикалық қызметте маман мыналарды білуі тиіс: 
әлеуметтік қызметтерде, ұйымдар мен мекемелерде кәсіби практикалық 
жұмыс жүргізу (кеңес беру, делдалдық, мамандандырылған көмек және т. б.); 
әртүрлі жастағы отбасылар мен жекелеген адамдарға, этностық және 
халықтың басқа да топтарына әлеуметтік көмек көрсету және қызмет 
көрсету; әлеуметтік қызметтердің, мекемелер мен ұйымдардың 
ұйымдастырушылық-басқарушылық және әкімшілік жұмысына қатысу; 
арнайы мекемелерден және бас бостандығынан айыру орындарынан оралған 
мүгедектігі бар, ерекше мұқтаждықтары бар жеке тұлғалармен және 
топтармен әлеуметтік жұмысты үйлестіру және ұйымдастыру; халықтың 
әлеуметтік жағдайы мәселелері бойынша зерттеу және талдау жұмыстарын 
жүргізу (болжау, талдау, әлеуметтік жобаларды әзірлеу); әлеуметтік 
қызметтерде, оқу орындарында, мектептерде тәрбие жұмысын жүргізу; түрлі 
мәселелер бойынша клиенттерге кеңес беру; жеке адамдар мен олардың 
қоршаған ортасы арасындағы өзара қарым-қатынастарды жақсарту; халыққа 
көмек көрсету және қажетті әлеуметтік қорғау бойынша әртүрлі мемлекеттік, 
қоғамдық ұйымдар мен мекемелердің қызметін интеграциялауға жәрдемдесу; 
тұрақты немесе уақытша әлеуметтік қызмет көрсетуге, қорғаншылыққа және 
қамқоршылыққа мұқтаж адамдарды қабылдау үшін құжаттарды ресімдеуге 
көмектесу; денсаулық сақтау органдарының стационарлық мекемелеріне 
мұқтаждарды орналастыруға жәрдемдесу; тиісті органдар мен мекемелерге 
ата-ана құқықтарынан айыру, бала асырап алуды ресімдеу және т. б. туралы 
талап қою үшін материалдар беру; кәмелетке толмағандармен жұмыс; 
құжаттарды жасау дағдыларын меңгеру; әлеуметтік қызметтерді ұсынуды 
жоспарлау; кәсіби қызметтің және өзінің мамандануының болашағын түсіну. 

 

   

5.4.3. Студент-практиканттың құқықтары мен міндеттері 
 

Практикадан өту кезінде студент мынадай міндеттерді орындауға 
құқылы және міндетті: базалық әлеуметтік мекеме өткізетін өндірістік 
отырыстар мен жиналыстарға қатысу; осы кәсіпорында қолданылатын ішкі 
тәртіп ережелерін ұстану; практика бойынша тапсырмаларды сапалы және 
уақтылы орындау; оқу орны мен әлеуметтік мекемеден практика бойынша 
әдіскердің тапсырмалары мен тапсырмаларын орындау; практика күнделігін 
сапалы толтыру және практика бойынша есепті уақтылы ұсыну. 
 
 

5.4.4. Оқу орнынан тәжірибе бойынша әдіскердің құқықтары мен 
міндеттері 
 

Оқу орнының практика жөніндегі әдіскері қажет болатын ұйымдастыру 
жиналысын өткізуі тиіс, онда: 

• студенттерді мекемелер бойынша бөлу және мерзімі туралы 
ақпараттандыру; 

• студенттерді практика бағдарламасымен таныстыру; 
• студенттерді әлеуметтік мекеменің практика жетекшісімен 

таныстыруды қамтамасыз ету; 
• студенттердің практикадан өтуін бақылау және практика 

аяқталғаннан кейін қажетті көмек көрсету қорытынды есеп беру қажет. 
 
 

5.4.5. Әлеуметтік мекемеден практика жетекшісінің құқықтары 
мен міндеттері 
 

Практика кезеңінде жетекші: «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы 
студенттерінің технологиялық практика бағдарламасымен танысуға; 
практикадан тиімді өту үшін қажетті жағдайлар жасауға; студентті заң 
құжаттарымен, үкіметтік және басқа материалдармен, мамандануына сәйкес 
осы әлеуметтік мекеменің қызметін реттейтін жоғары тұрған ұйымдардың 
нормативтік актілері мен нұсқаулықтарымен таныстыруға; студенттерге 
мекемеде ұйымдастыру және басқару дағдыларын игеруге мүмкіндік беруге; 
практикант-студентке бастапқы құжаттаманың әр түрін зерделеуге, оларды 
есеп үшін жинауға және оларды ресімдеуде практикалық дағдыларды алуға 
көмектесуге; практикантқа әртүрлі әлеуметтік мәселелер бойынша 
әлеуметтік мекемеге студенттерді түрлі іс-шараларды ұйымдастыруға;және 
оларды қорытындылауға; студенттердің күнделіктерін тексеруге тиіб. 

Әлеуметтік мекеменің басшысы есепті тексеріп, қол қоюы керек, оған 
студенттің практика бағдарламасын бес балдық жүйе бойынша бағалауы бар 
жазбаша сипаттамасы қоса беріледі. 
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5.4.6. Есептілік нысаны. Студенттің қызметін бағалау көрсеткіші 
 

Практикадан өту кезеңінде студент күнделік жүргізеді, онда жүйелі 
түрде: орындалған жұмыстың мазмұны мен нәтижелерін; клиентпен өзара іс-
қимылдың пайдаланылатын әдістерін, әдістемелерін, бағдарламаларын, әсер 
ету және өзара іс-қимылдың тиімділігін; туындайтын мәселелер мен 
проблемаларды талдауды; қызмет процесінде не пайда болғанын және не 
болмағанын және өзінің сезімдерін; практиканы одан әрі жақсарту туралы 
ұтымды ұсыныстарды жазады. 

Күнделік жазбаларына әлеуметтік мекеменің практика жетекшісі үнемі 
қол қояды. Практикадан өткеннен кейін студент үш күндік мерзімде есеп 
ресімдейді, онда практика нәтижелерін жинақтайды және оны оқу орнынан 
практика жөніндегі әдіскерге тапсырады. Технологиялық практика бойынша 
мәтіндік есепте: практика бағдарламасына сәйкес жұмыстың орындалуы 
туралы мәліметтер; практикадан өту процесінде туындайтын әртүрлі 
жағдайлар туралы мәліметтер; әлеуметтік мекеме қызметін бағалау, оны 
жақсарту жөніндегі негізгі тұжырымдар мен ұсынымдар көрсетіледі. 
Технологиялық практиканың соңында студент жетекшіге: практика 
күнделігін (қолдары мен мөрлерімен); әлеуметтік мекеменің мөрімен 
куәландырылған және осы мекеменің практика жетекшісі қол қойған 
мінездемені; студент, әлеуметтік мекеменің практика жетекшісі қол қойған, 
әлеуметтік мекеменің мөрімен расталған практикадан өту туралы мәтіндік 
есепті ұсынады. 

Студенттің қызметін бағалау көрсеткіштері мыналар болуы 
мүмкін: іскерлік қасиеттер (пән, шығармашылық бастама, орындаушылық 
және т.б.; кәсіби маңызды жеке қасиеттер; мамандықта қажетті дағдылар мен 
дағдылардың дамуы; алған теориялық білімдерін қолдана білу; ақпаратты 
ұсынудың сауаттылығы мен қарапайымдылығы-практикадан өту туралы 
мәтіндік есеп.  

Тәжірибе қорытындысы бойынша қорытынды конференция өткізіледі. 
Практиканың осы түрінен өту үшін қорытынды бағаны оқу орнының 
практика жөніндегі әдіскері сынақ кітапшасына қояды. Практика 
нәтижелерін студент рефераттар, курстық және дипломдық жұмыстар жазу, 
емтихан тапсыру, семинарларда сөйлеу және т. б. үшін пайдалана алады. 
 
 

  5.4.7. Күтілетін нәтижелер (құзыреттер) 
 

Технологиялық практиканың соңғы кезеңінің соңында студенттер 
мыналарды игеруі керек: сұхбат жүргізу техникасы; ақпарат жинау 
мүмкіндігі; клиенттердің қажеттіліктерін бағалау және оларды 
қанағаттандыру тәсілдерін білу; келіссөздердің дипломатиялық әдістері; 
шешім қабылдау мүмкіндігі; «жағдайды» сипаттау, есеп дайындау 
дағдылары; әкімшілік элементтері; араласуды бағалау мүмкіндігі; 
клиенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қаражат тарту дағдылары. 
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5.4.6. Есептілік нысаны. Студенттің қызметін бағалау көрсеткіші 
 

Практикадан өту кезеңінде студент күнделік жүргізеді, онда жүйелі 
түрде: орындалған жұмыстың мазмұны мен нәтижелерін; клиентпен өзара іс-
қимылдың пайдаланылатын әдістерін, әдістемелерін, бағдарламаларын, әсер 
ету және өзара іс-қимылдың тиімділігін; туындайтын мәселелер мен 
проблемаларды талдауды; қызмет процесінде не пайда болғанын және не 
болмағанын және өзінің сезімдерін; практиканы одан әрі жақсарту туралы 
ұтымды ұсыныстарды жазады. 

Күнделік жазбаларына әлеуметтік мекеменің практика жетекшісі үнемі 
қол қояды. Практикадан өткеннен кейін студент үш күндік мерзімде есеп 
ресімдейді, онда практика нәтижелерін жинақтайды және оны оқу орнынан 
практика жөніндегі әдіскерге тапсырады. Технологиялық практика бойынша 
мәтіндік есепте: практика бағдарламасына сәйкес жұмыстың орындалуы 
туралы мәліметтер; практикадан өту процесінде туындайтын әртүрлі 
жағдайлар туралы мәліметтер; әлеуметтік мекеме қызметін бағалау, оны 
жақсарту жөніндегі негізгі тұжырымдар мен ұсынымдар көрсетіледі. 
Технологиялық практиканың соңында студент жетекшіге: практика 
күнделігін (қолдары мен мөрлерімен); әлеуметтік мекеменің мөрімен 
куәландырылған және осы мекеменің практика жетекшісі қол қойған 
мінездемені; студент, әлеуметтік мекеменің практика жетекшісі қол қойған, 
әлеуметтік мекеменің мөрімен расталған практикадан өту туралы мәтіндік 
есепті ұсынады. 

Студенттің қызметін бағалау көрсеткіштері мыналар болуы 
мүмкін: іскерлік қасиеттер (пән, шығармашылық бастама, орындаушылық 
және т.б.; кәсіби маңызды жеке қасиеттер; мамандықта қажетті дағдылар мен 
дағдылардың дамуы; алған теориялық білімдерін қолдана білу; ақпаратты 
ұсынудың сауаттылығы мен қарапайымдылығы-практикадан өту туралы 
мәтіндік есеп.  

Тәжірибе қорытындысы бойынша қорытынды конференция өткізіледі. 
Практиканың осы түрінен өту үшін қорытынды бағаны оқу орнының 
практика жөніндегі әдіскері сынақ кітапшасына қояды. Практика 
нәтижелерін студент рефераттар, курстық және дипломдық жұмыстар жазу, 
емтихан тапсыру, семинарларда сөйлеу және т. б. үшін пайдалана алады. 
 
 

  5.4.7. Күтілетін нәтижелер (құзыреттер) 
 

Технологиялық практиканың соңғы кезеңінің соңында студенттер 
мыналарды игеруі керек: сұхбат жүргізу техникасы; ақпарат жинау 
мүмкіндігі; клиенттердің қажеттіліктерін бағалау және оларды 
қанағаттандыру тәсілдерін білу; келіссөздердің дипломатиялық әдістері; 
шешім қабылдау мүмкіндігі; «жағдайды» сипаттау, есеп дайындау 
дағдылары; әкімшілік элементтері; араласуды бағалау мүмкіндігі; 
клиенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қаражат тарту дағдылары. 

   

Қысқаша қорытынды 
 
Осы бөлімді зерделеу нәтижесінде студенттер оқу процесін 

жоспарлаудың ерекшеліктерін біледі, оқу мотивациясын қалыптастыра 
алады, педагогикалық негізделген қарым-қатынас орната алады, топ құрып, 
өзін-өзі басқаруды ұйымдастыра алады. 
 

Өзіндік бақылау сұрақтары 
 

1. Болашақ маманның жеке басының қалыптасуына білім беру 
процесінің әсер ету ерекшеліктерін ашыңыз. 

2. Білім беру процесінің циклдік сипаты мен өмір бойы маманның 
үздіксіз білімі арасындағы байланысты орнатыңыз. 

3. Әлеуметтік-педагогикалық технологияның құрылымдық 
компоненттерін сипаттаңыз. 

4. Технологиялық ұйымдастырылған Әлеуметтік-педагогикалық 
қызметтің алгоритмі қандай? 

5. Арнайы әлеуметтік-педагогикалық қызметтерді қажет ететін 
халық топтарының санаттарын сипаттаңыз. 

6. Әлеуметтенудің бір кезеңінің мысалында адамның дамуына 
қандай факторлар, агенттер, құралдар мен механизмдер әсер ететінін 
көрсетіңіз. 

7. Әлеуметтік жұмыс технологиясының құрылымындағы 
медиацияның орны мен рөлін анықтаңыз. 

8. Жеке тұлғаның рухани - құндылық бағдарын дамыту үшін 
қолайлы жағдай жасаудағы әлеуметтік жұмыс маманының педагогикалық 
шеберлігінің мәнін анықтаңыз. 

9. Әлеуметтік мекемелерде іс жүзінде клиентпен жұмысты 
жоспарлау және ұйымдастыру технологияларын үйреніңіз. Бұл тәсілдердің 
теориялық жоспарлау моделінен айырмашылығы неде? 

10. Арнайы психологияның ғылым ретіндегі ерекшеліктерін ашыңыз. 
11. Дамудың бұзылулары бар әлеуметтік-психологиялық бейімделуді 

жеңуге қандай көмек түрлері бағытталған? 
12. Мүгедектігі бар адамдардың білім беру ортасын ұйымдастыру 

бойынша әлеуметтік мекемелер мамандарының қызметінің ерекшеліктері 
қандай. 

13. Мүгедектігі бар адамды оқыту және тәрбиелеу үшін әлеуметтік 
мекеме маманы қалыптастыратын дағдыларды атаңыз. 

14. Мүгедек адамдардың әлеуметтік кеңістігінің ерекшеліктері. 
15. Мүгедектігі бар адамдарды психологиялық-педагогикалық қолдау 

процесінде әлеуметтік жұмыс маманы қызметінің бағыттары мен мазмұнын 
анықтаңыз. 

16. Мүгедек баланың әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманы қандай 
күрделі әлеуметтік құзіреттіліктерді қалыптастырады? 
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6-БӨЛІМ. ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ 
ПРОЦЕСІНІҢ ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ 

 
Оқу мақсаттары 
Осы бөлімді оқып болғаннан кейін сіз: 
1) Әлеуметтік жұмыстың заманауи тұжырымдамалары мен 

құндылықтарына сәйкес кәсіби қызметті жүзеге асыра аласыз. 
2) Әлеуметтік жұмыс технологияларын меңгересіз. 
3) Мемлекеттік органдардың халықты әлеуметтік қорғау және 

зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы функцияларын анықтай аласыз. 
4) Дербес кәсіби қызметті ұйымдастыра аласыз. 
 
Курс схемасы 
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Осы схемада «Әлеуметтік жұмыс маманы» біліктілігінің кейбір кәсіби 

модульдері көрсетілген. Курсты төменнен жоғары қарай игерудің 
ұсынылатын реттілігі. Шеберлік деңгейі курс схемасы бойынша 
жылжытылған сайын жоғарылайды. Осы курспен жұмыс жасамас бұрын 
«Жалпы кәсіптік этика мен қарым-қатынас мәдениетін қолдану», «Қоғамда 
және еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік 
ғылымдар туралы білімді қолдану», «Дәрігерге дейінгі медициналық көмек 
көрсету», «Әлеуметтік - психологиялық қызметтер көрсету», 
«Психологиялық-педагогикалық қолдауды жүзеге асыру» бөлімдерінен сәтті 
өту ұсынылады.  
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Осы бөлімде әлеуметтік жұмыстың объектісі мен пәнін, кәсіби 
қызметтің принциптері мен мазмұнын анықтау үшін қажетті білім, білік және 
дағдылар сипатталады; әртүрлі деңгейдегі әлеуметтік мәселелерді 
технологиялық шешу; әлеуметтік жұмыс технологияларын жобалау; нақты 
міндеттерді шешу үшін қажетті мамандар тобы қызметінің ерекшелігі мен 
көлемі айқындалады. 

Бөлімді зерделеу нәтижесінде сіз әлеуметтік жұмыстың негізгі 
технологияларын, типологияны, клиенттердің әртүрлі топтарымен 
практикада қолдану ерекшеліктерін игересіз; тиісті мамандарды тарту, өз 
күштерін, клиенттердің физикалық, психикалық және әлеуметтік 
ресурстарын жұмылдыру арқылы клиенттің мәселелерін шешуге дайын 
болуды үйренесіз. 
 
 
 6.1. ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 6.1.1. Әлеуметтік жұмыстың мәні, оның объектісі мен пәні 
 

Әлеуметтік жұмыс қиыншылықтарға көмектесуге және адамдарға 
көмек көрсетуге бағытталған әлеуметтік қызмет түрлерінің қатарына кірді. 
Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман отбасына немесе жеке адамға әлеуметтік 
ресурстардың көздеріне жүгінуге, қолдау көрсетілетін қиын өмірлік 
жағдайдың болуын анықтауға, қиындықтарды шешу жоспарын әзірлеуге 
және іске асыруға көмектеседі. Мағынасы әлеуметтік жұмыс тұрады 
теңестіру мүмкіндіктерін түрлі индивид, отбасы, топ, өтемақы сол немесе 
өзге де әлеуметтік нұқсанның, пайдалануында өзінің әлеуметтік құқықтары. 

Әлеуметтік жұмыстың мәні-жеке адамдарға, отбасыларға, топтарға 
олардың әлеуметтік құқықтарын жүзеге асыруда және толыққанды 
әлеуметтік қызметке кедергі келтіретін психикалық, физикалық, әлеуметтік, 
интеллектуалдық және басқа да кемшіліктерді өтеуге көмектесу. 

Бұл қызмет кәсіби және ерікті болуы мүмкін, бірақ еріктілер 
қозғалысының барлық маңыздылығына қарамастан, әлеуметтік жұмыс 
институты дамыған сайын оның мекемелерінің мамандану тереңдігі де, 
қызметкерлердің білім деңгейі де сөзсіз артады. 

Әлеуметтік жұмыстың мазмұнын кәсіби қызметтің нақты түрі ретінде 
анықтауға болады, адамның өмірінің мәдени, материалдық және әлеуметтік 
деңгейін қамтамасыз ету, адамға, отбасына, адамдар тобына жеке көмек 
көрсету мақсатында адамға мемлекеттік және мемлекеттік емес көмек 
көрсетуді көздейді. 

Әлеуметтік жұмыс-әмбебап әлеуметтік институт: оның 
тасымалдаушылары әлеуметтік мәртебесіне, дініне, нәсіліне, ұлтына, жасына, 
жынысына және басқа да жағдайларға қарамастан барлық адамдарға көмек 
көрсетеді. 

Бұл мәселедегі жалғыз критерий - көмекке деген қажеттілік және 
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Бұл қызмет кәсіби және ерікті болуы мүмкін, бірақ еріктілер 
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қызметкерлердің білім деңгейі де сөзсіз артады. 
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анықтауға болады, адамның өмірінің мәдени, материалдық және әлеуметтік 
деңгейін қамтамасыз ету, адамға, отбасына, адамдар тобына жеке көмек 
көрсету мақсатында адамға мемлекеттік және мемлекеттік емес көмек 
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Әлеуметтік жұмыс-әмбебап әлеуметтік институт: оның 
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Бұл мәселедегі жалғыз критерий - көмекке деген қажеттілік және 

   

өмірдегі қиындықтарды өз бетінше жеңе алмау. 
Әлеуметтік жұмыс институты азаматтық қоғамның атрибуты бола 

отырып, зайырлы сипатқа ие, дегенмен әлеуметтік жұмыспен айналысатын 
адамдар арасында белгілі бір конфессияға жататын адамдар көп. Осыған 
байланысты әлеуметтік жұмыс маманының қызметі өте ықпалды моральдық 
императивтерден басқа мемлекеттік заңнамамен реттеледі [72]. 

Әлеуметтік көмектің басқа түрлерінен айырмашылығы, әлеуметтік 
жұмыс екі жақты өзара әрекеттесуге ие. Әлеуметтік қызметкер, әлеуметтік 
терапевт, басқа профильдегі маман міндетті түрде клиенттің ресурстарына 
сүйенуі керек, оны өз проблемаларын шешу үшін шақыруы және 
ұйымдастыруы керек. 

Клиенттің қызметі оның егемендік принципінен туындайды. Өмірлік 
қиын жағдайда жүрген адам, отбасы немесе топ көмек іздеуге және оны 
қабылдауға құқылы, бірақ олар өздері ұсынған көмекті қабылдамауға да 
құқылы. Олар қол жетімді нұсқалардың ішінен өздері үшін ең қолайлы деп 
санайтын көмек түрін таңдай алады, дегенмен, Әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маман басқа көмек түріне сәйкес келеді деп санайды. Сонымен қатар, жеке 
адамның және отбасының жеке өміріне араласу олардың келісімімен ғана 
мүмкін болады, мысалы, қауіпті адамдарды қорғау қажет болған 
жағдайларды қоспағанда, мысалы, балаларды қараусыз немесе қатыгездікпен 
қарау. 
Әлеуметтік жұмыспен қатар, келесі ұғымдар басым: 
«әлеуметтік қорғау», «әлеуметтік қамсыздандыру», сол әлеуметтік салаға 
жататын, бірақ басқа логикалық негізі бар. 

Әлеуметтік қызмет көрсету әлеуметтік қолдау, әлеуметтік-тұрмыстық, 
психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік-медициналық, әлеуметтік-
құқықтық қызметтер мен материалдық көмек көрсету, өмірлік қиын жағдайда 
жүрген азаматтарды әлеуметтік оңалту және бейімдеу жөніндегі әлеуметтік 
қызметтердің қызметін білдіреді. 

Сонымен бірге, «әлеуметтік қызмет» және «әлеуметтік жұмыс» 
ұғымдарының мазмұны ішінара сәйкес келетіні анық, бірақ оларды бір 
қызмет түріне әртүрлі атаулар ретінде қарастыруға негіз жоқ. Әлеуметтік 
жұмыс әлеуметтік қызмет көрсетуді қамтиды, бірақ онымен шектелмейді. 
«Әлеуметтік қызмет» ұғымының көлемі, ең алдымен, дағдарыс жағдайында 
қолдау көрсететін және мүмкін болса, дағдарыстан шығатын әлеуметтік 
жұмыстың бөлімдерін білдіреді, 
қиын және төтенше өмірлік жағдайларда жеке адамдардың, отбасылар мен 
топтардың өмір сүруін қамтамасыз етеді. Клиенттердің әлеуметтік 
құқықтарының толық болуын жүзеге асыру әлеуметтік қызметтің бұл түрінің 
тікелей мақсаты емес, дегенмен оның нәтижесі сөзсіз. Сол сияқты, әлеуметтік 
жұмыстың мәнін білдіретін толық және жан-жақты әлеуметтік жұмыс, бақыт 
және өзін-өзі дамыту құқығын іске асыру әлеуметтік қызмет көрсету 
мақсатына ішінара кіреді [72]. 

Әлеуметтік жұмыстың объектісі мен пәні. Елімізде кәсіби әлеуметтік 
жұмыстың қалыптасуы әлеуметтік жұмысты зерттейтін және оның 
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практикасын сипаттайтын ғылымдардың тұжырымдамалық аппаратын 
дамытумен қатар жүрді. 

Осыған байланысты әлеуметтік жұмыс маманының көмегі көрсетілетін 
адамдар клиенттер деп аталуы керек деген пікір қалыптасты. Клиент жеке 
немесе топтық болуы мүмкін (отбасы, топ, мүмкіндігі шектеулі адам, мектеп 
сыныбы, еңбек ұжымы және т.б.). Дәлірек айтқанда, оның сипаттамалары 
әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру деңгейімен анықталады. 

Кез-келген дәрежедегі әлеуметтік жұмыс маманы әрқашан белсенді 
жағы болғандықтан, оның белсенді жауапқа жауап беретініне немесе адамдар 
тек пассивті қабылдайтынына қарамастан, оның қызметі не нәрсеге 
бағытталғандығы туралы айтуға болады. Бұл тұрғыда әлеуметтік жұмыстың 
объектісі - қиын өмірлік жағдайдағы адамдар, топтар, отбасылар, 
қауымдастықтар. Қиын өмірлік жағдай - бұл объектілердің қалыпты 
әлеуметтік жұмыс істеу мүмкіндіктерін бұзуға немесе бұзуға қауіп төндіретін 
жағдай. Сондай-ақ, сыртқы көмексіз, адамдар бұл жағдайды жеңе 
алмайтындығын қосу маңызды. 

Ұзақ уақытқа созылған дағдарыс жағдайы, халықтың шаршауы, даму 
перспективаларының белгісіздігі, аномия жағдайы, яғни қолданыстағы 
моральдық-адамгершілік құндылықтар жүйесінің ыдырауы және жалпыға 
бірдей қабылданған жаңа жүйенің болмауы – мұның бәрі психологиялық 
қолдауды көбірек адамдар қажет етеді. Азаматтық-құқықтық қатынастар 
құрылымының күрделенуі, жаңа нормативтік актілердің пайда болуы, 
олардың бірқатары бұрыннан бар немесе бір-біріне қайшы келеді, құқықтық 
кеңес беру қажеттілігін күшейтеді. Жұмыссыздық немесе жұмыссыздық 
қаупі жағдайында қолдауға, өзін-өзі жұмыспен қамтуға және өзін-өзі 
қамтамасыз етуге жәрдемдесу қажеттілігі осы салада көмек көрсететін 
әлеуметтік қызметтердің рөлін арттырады. Мұның бәрі ел жағдайында 
әлеуметтік жұмысқа деген қажеттілік әмбебап және әсіресе өткір деген 
қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Әлеуметтік жұмыс адамға бағытталған. Көмек тек үлкен топқа, 
әлеуметтік топқа, аумақтық қауымдастыққа ғана бағытталмауы керек - осы 
үлкен массалардың әр өкілі, жеке адам бақытқа, әл-ауқатқа және өзінің 
қабілеттерін дамытуға құқылы 
. Бастапқыда әлеуметтік жұмыс адамдармен жұмыс ретінде жүргізілді, бірақ 
кейінірек жеке клиенттің мінез-құлқы мен жағдайын өзгерту әрекеттері, егер 
сіз жақын әлеуметтік желіге, олардың тікелей ортасына әсер етпесеңіз, сирек 
тиімді болатыны белгілі болды. Бұл топтық және отбасылық әлеуметтік 
жұмыстың қалыптасуына әкелді [72]. 

Әлеуметтік жұмыс маманы көмектесетіндердің әлеуметтік мәселелері 
олардың белгілі бір әлеуметтік-демографиялық топқа жататындығына 
байланысты. Сонымен, қарт және қарт адамдарда ерекше қиындықтар 
кездеседі. Олармен күресу мүмкіндіктері, әрине, кедей немесе бай адамда, 
сүйіспеншілікке толы отбасымен қоршалған немесе жалғыз адам үшін әр 
түрлі, бірақ жасына байланысты әлеуметтік және физиологиялық өзгерістер 
бәріне жетеді. Әйелдер мен балалар дәстүрлі түрде әлеуметтік жұмыс 
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практикасын сипаттайтын ғылымдардың тұжырымдамалық аппаратын 
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Осыған байланысты әлеуметтік жұмыс маманының көмегі көрсетілетін 
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немесе топтық болуы мүмкін (отбасы, топ, мүмкіндігі шектеулі адам, мектеп 
сыныбы, еңбек ұжымы және т.б.). Дәлірек айтқанда, оның сипаттамалары 
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жағы болғандықтан, оның белсенді жауапқа жауап беретініне немесе адамдар 
тек пассивті қабылдайтынына қарамастан, оның қызметі не нәрсеге 
бағытталғандығы туралы айтуға болады. Бұл тұрғыда әлеуметтік жұмыстың 
объектісі - қиын өмірлік жағдайдағы адамдар, топтар, отбасылар, 
қауымдастықтар. Қиын өмірлік жағдай - бұл объектілердің қалыпты 
әлеуметтік жұмыс істеу мүмкіндіктерін бұзуға немесе бұзуға қауіп төндіретін 
жағдай. Сондай-ақ, сыртқы көмексіз, адамдар бұл жағдайды жеңе 
алмайтындығын қосу маңызды. 

Ұзақ уақытқа созылған дағдарыс жағдайы, халықтың шаршауы, даму 
перспективаларының белгісіздігі, аномия жағдайы, яғни қолданыстағы 
моральдық-адамгершілік құндылықтар жүйесінің ыдырауы және жалпыға 
бірдей қабылданған жаңа жүйенің болмауы – мұның бәрі психологиялық 
қолдауды көбірек адамдар қажет етеді. Азаматтық-құқықтық қатынастар 
құрылымының күрделенуі, жаңа нормативтік актілердің пайда болуы, 
олардың бірқатары бұрыннан бар немесе бір-біріне қайшы келеді, құқықтық 
кеңес беру қажеттілігін күшейтеді. Жұмыссыздық немесе жұмыссыздық 
қаупі жағдайында қолдауға, өзін-өзі жұмыспен қамтуға және өзін-өзі 
қамтамасыз етуге жәрдемдесу қажеттілігі осы салада көмек көрсететін 
әлеуметтік қызметтердің рөлін арттырады. Мұның бәрі ел жағдайында 
әлеуметтік жұмысқа деген қажеттілік әмбебап және әсіресе өткір деген 
қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Әлеуметтік жұмыс адамға бағытталған. Көмек тек үлкен топқа, 
әлеуметтік топқа, аумақтық қауымдастыққа ғана бағытталмауы керек - осы 
үлкен массалардың әр өкілі, жеке адам бақытқа, әл-ауқатқа және өзінің 
қабілеттерін дамытуға құқылы 
. Бастапқыда әлеуметтік жұмыс адамдармен жұмыс ретінде жүргізілді, бірақ 
кейінірек жеке клиенттің мінез-құлқы мен жағдайын өзгерту әрекеттері, егер 
сіз жақын әлеуметтік желіге, олардың тікелей ортасына әсер етпесеңіз, сирек 
тиімді болатыны белгілі болды. Бұл топтық және отбасылық әлеуметтік 
жұмыстың қалыптасуына әкелді [72]. 

Әлеуметтік жұмыс маманы көмектесетіндердің әлеуметтік мәселелері 
олардың белгілі бір әлеуметтік-демографиялық топқа жататындығына 
байланысты. Сонымен, қарт және қарт адамдарда ерекше қиындықтар 
кездеседі. Олармен күресу мүмкіндіктері, әрине, кедей немесе бай адамда, 
сүйіспеншілікке толы отбасымен қоршалған немесе жалғыз адам үшін әр 
түрлі, бірақ жасына байланысты әлеуметтік және физиологиялық өзгерістер 
бәріне жетеді. Әйелдер мен балалар дәстүрлі түрде әлеуметтік жұмыс 

   

клиенттерінің ерекше санаттарына бөлінеді, өйткені олардың жағдайының 
объективті жағдайлары олар үшін әлеуметтік қауіп төндіреді. Балалар әлсіз, 
тәуелді және тәуелсіз, бұл ересектердің құрбаны болу қаупін және олардың 
көмекке деген қажеттілігін арттырады. Әйелдер өздерінің репродуктивті 
функцияларын орындауға байланысты да осал жағдайда. Бүгінгі таңда біз 
үшін ерлердің әлеуметтік - демографиялық санатында көмекке ерекше 
қажеттілік бар, олар ерлердің жынысына байланысты нақты қиындықтарға 
тап болады, бірақ бұл дәл солай, ал андрологиялық проблемалар (ең алдымен 
медициналық және медициналық) ерлерге білікті көмек көрсету үшін арнайы 
зерттеле бастайды. 

Сондай – ақ клиенттерді-ерекше проблемалары бар адамдарды: ерекше 
қажеттіліктері бар адамдарды, соғыс қимылдарына қатысушыларды, 
жұмыссыздарды, көп балалы отбасыларды, жас отбасыларды, толық емес 
отбасыларды, қолайсыз психологиялық микроклиматы бар отбасыларды, 
жалғызілікті, қарт зейнеткерлерді және т. б. бөлу қабылданды. 

Барлық осы санаттар көмекке, әртүрлі мамандықтағы жұмысшылардың 
көмегі мен қолдауына мұқтаж. Әлеуметтік жұмыс жеке тұлға, топ, отбасы, 
ұқсас проблема негізінде, аумақтық, өндірістік негізде немесе бүкіл қоғам 
ішінде біріктірілген адамдар қауымдастығы деңгейінде жүзеге асырылады 
деп қорытынды жасауға болады. Алайда, көмек көрсете отырып, әлеуметтік 
жұмыс маманы бұл көмек не үшін бағытталғанын, оның мақсаты не екенін 
және оның жұмысының мінсіз нәтижесін қалай елестететінін, өз қызметі 
барысында не нәрсеге қол жеткізгісі келетінін білуі керек. 

Әлеуметтік жұмыс мамандары өз қызметінде үнемі шешуі керек, бірақ 
оларды толығымен шеше алмайтын көптеген әлеуметтік мәселелер бар. 

Кедейліктің, мүмкіндігі шектеулі адамдардың, ұлттық немесе нәсілдік 
төзбеушіліктің әлеуметтік мәселелерін түпкілікті шешу мүмкін емес, бірақ 
оларды осы проблемаларға байланысты қиындықтарға тап болған әрбір 
келесі адам немесе отбасы үшін қайта-қайта шешу қажет. Сондықтан, 
клиентке әлеуметтік көмек көрсете отырып, әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маман ең алдымен оның әлеуметтік жағдайымен айналысады. Әлеуметтік 
жағдай-белгілі бір әлеуметтік жұмыс клиентінің, топтың немесе жеке 
адамның проблемасының нақты жағдайы, олардың байланыстарының барлық 
байлығы және осы мәселені шешуге байланысты делдалдық. 

Клиенттің әлеуметтік жағдайы - бұл әлеуметтік жұмыс маманы, дәлірек 
айтқанда, әлеуметтік жұмыс тақырыбы күш салатын тікелей сала. Оның 
қызметінің мақсаты - клиенттің әлеуметтік жағдайын жақсарту, оның 
нашарлауының алдын алу немесе, ең болмағанда, клиенттің өз жағдайын 
субъективті сезінуін жеңілдету, жеңілдету. 

Әлеуметтік жұмыстың объектісі мен субъектісі – әлеуметтік жұмыс 
теориясы мен практикасы жүйесінің маңызды компоненттері. Әлеуметтік 
жұмыс объектісі - бұл әлеуметтік іс-әрекетке бағытталған әлеуметтік 
байланыстар мен қатынастар жүйесіндегі адам, әлеуметтік бейімделу мен 
оңалту, әлеуметтік көмек, әлеуметтік сараптама және әлеуметтік терапия, 
әлеуметтік диагностика және алдын-алу клиенті [72]. 
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Тарихи тұрғыдан, алдымен клиент ұғымына адамдар, бейімделу 
қиындықтары (мигранттар) немесе жалпы қабылданған стандарттарды 
(қайыршылар) бұзуға бейім адамдар кірді. Уақыт өте келе әлеуметтік жұмыс 
клиенттерін қалыптастыратын категориялар мен проблемалар топтары 
өзгереді. Кейіннен клиенттердің санаты қоғамның әсерінен және осы қоғам 
құратын қалыпты өмір сүру жағдайларын жоғалтқан адамдарға таралды. Бұл 
түсіндіруде әлеуметтік жұмыс клиенттеріне жұмыссыз адамдар, отбасылық 
қатынастарда белгілі бір проблемалары бар маргиналдар кірді. 

Қазіргі уақытта әлеуметтік жұмыс клиентін әлеуметтік жұмыс 
маманының көмегіне мұқтаж және бірлескен жұмыс туралы келісімге қол 
жеткізген кез келген адам, топ немесе қауымдастық анықтайды. 

Әлеуметтік жұмыс субъектісі  - әлеуметтік көмекті жүзеге асырады: 
мемлекеттік ұйымдар (әлеуметтік қорғау, әлеуметтік сақтандыру органдары), 
қоғамдық ұйымдар (түрлі қайырымдылық ұйымдары, одақтар, қорлар және 
т.б.) және жеке тұлғалар – әртүрлі біліктіліктегі әлеуметтік жұмыс 
саласындағы мамандар (әлеуметтік геронтолог, әлеуметтік терапевт, 
әлеуметтік эколог және т. б.) немесе ерікті көмекшілер-еріктілер. Әлеуметтік 
жұмыс екі жақты. Көрсетілетін әлеуметтік көмектің негізінде әлеуметтік 
жұмыс жөніндегі маманның клиентпен, сондай-ақ клиенттің маңызды 
әлеуметтік ортасымен өзара іс-қимыл жүйесі жатыр [73]. 

Әлеуметтік жұмыстың категориялары мен принциптері. Категориялар 
кез-келген ғылымның оның аппаратының негізін құрайтын ең маңызды, 
негізгі ұғымдары деп аталады. Олардың әртүрлілігін реттеу үшін әлеуметтік 
жұмыс категориялары мен тұжырымдамаларының келесі топтары туралы 
айтуға болады: әлеуметтік жұмыс теориясына тән емес категориялар, өйткені 
олар белгілейтін процестер мен құбылыстарды басқа ғылымдар да зерттейді 
(әрине, мұндай құбылыстарды әр ғылым өзінің пәні мен қолданылатын 
әдістердің призмасы арқылы қарастырады); мысалы, «әлеуметтік қызмет», 
«әлеуметтік қатынастар», «әлеуметтену», «жеке тұлға» және т. б.; әлеуметтік 
жұмыс теориясына қатысты категориялар, сонымен қатар білімнің басқа 
салалары да қолданады, мысалы, «әлеуметтік оңалту», «психоәлеуметтік 
жұмыс», «отбасылық жанжал» және т. б.; әлеуметтік жұмыс категориялары 
болып табылатын категориялар, мысалы, «әлеуметтік қызмет», «әлеуметтік 
жұмыс жөніндегі маман» және т. б., «атаулы әлеуметтік көмек» және т. б. 

Әлеуметтік жұмыс принциптері ғылыми теорияның логикалық 
формаларының маңызды құрылымдық элементтері және эмпирикалық 
қызметтің негізгі ережелері болып табылады. Принциптерді қолдану арқылы 
заңдар мен санаттарда енгізілген теориялық ережелердің әлеуметтік жұмыс 
тәжірибесімен тікелей байланысы жүзеге асырылады. Әлеуметтік жұмыс 
теориясы принциптерінің келесі топтары бөлінеді: әлеуметтік-саяси 
принциптер, жалпы философиялық принциптер, ұйымдастырушылық 
принциптер, әлеуметтік ресурстарды барынша көбейту принципі, 
әмбебаптылық принципі, психологиялық-педагогикалық принциптер, 
әлеуметтік құқықтарды қорғау принципі, профилактикалық бағдарлау 
принципі, клиентоцентризм принципі, әлеуметтік реакция принципі, 



145   

Тарихи тұрғыдан, алдымен клиент ұғымына адамдар, бейімделу 
қиындықтары (мигранттар) немесе жалпы қабылданған стандарттарды 
(қайыршылар) бұзуға бейім адамдар кірді. Уақыт өте келе әлеуметтік жұмыс 
клиенттерін қалыптастыратын категориялар мен проблемалар топтары 
өзгереді. Кейіннен клиенттердің санаты қоғамның әсерінен және осы қоғам 
құратын қалыпты өмір сүру жағдайларын жоғалтқан адамдарға таралды. Бұл 
түсіндіруде әлеуметтік жұмыс клиенттеріне жұмыссыз адамдар, отбасылық 
қатынастарда белгілі бір проблемалары бар маргиналдар кірді. 

Қазіргі уақытта әлеуметтік жұмыс клиентін әлеуметтік жұмыс 
маманының көмегіне мұқтаж және бірлескен жұмыс туралы келісімге қол 
жеткізген кез келген адам, топ немесе қауымдастық анықтайды. 

Әлеуметтік жұмыс субъектісі  - әлеуметтік көмекті жүзеге асырады: 
мемлекеттік ұйымдар (әлеуметтік қорғау, әлеуметтік сақтандыру органдары), 
қоғамдық ұйымдар (түрлі қайырымдылық ұйымдары, одақтар, қорлар және 
т.б.) және жеке тұлғалар – әртүрлі біліктіліктегі әлеуметтік жұмыс 
саласындағы мамандар (әлеуметтік геронтолог, әлеуметтік терапевт, 
әлеуметтік эколог және т. б.) немесе ерікті көмекшілер-еріктілер. Әлеуметтік 
жұмыс екі жақты. Көрсетілетін әлеуметтік көмектің негізінде әлеуметтік 
жұмыс жөніндегі маманның клиентпен, сондай-ақ клиенттің маңызды 
әлеуметтік ортасымен өзара іс-қимыл жүйесі жатыр [73]. 

Әлеуметтік жұмыстың категориялары мен принциптері. Категориялар 
кез-келген ғылымның оның аппаратының негізін құрайтын ең маңызды, 
негізгі ұғымдары деп аталады. Олардың әртүрлілігін реттеу үшін әлеуметтік 
жұмыс категориялары мен тұжырымдамаларының келесі топтары туралы 
айтуға болады: әлеуметтік жұмыс теориясына тән емес категориялар, өйткені 
олар белгілейтін процестер мен құбылыстарды басқа ғылымдар да зерттейді 
(әрине, мұндай құбылыстарды әр ғылым өзінің пәні мен қолданылатын 
әдістердің призмасы арқылы қарастырады); мысалы, «әлеуметтік қызмет», 
«әлеуметтік қатынастар», «әлеуметтену», «жеке тұлға» және т. б.; әлеуметтік 
жұмыс теориясына қатысты категориялар, сонымен қатар білімнің басқа 
салалары да қолданады, мысалы, «әлеуметтік оңалту», «психоәлеуметтік 
жұмыс», «отбасылық жанжал» және т. б.; әлеуметтік жұмыс категориялары 
болып табылатын категориялар, мысалы, «әлеуметтік қызмет», «әлеуметтік 
жұмыс жөніндегі маман» және т. б., «атаулы әлеуметтік көмек» және т. б. 

Әлеуметтік жұмыс принциптері ғылыми теорияның логикалық 
формаларының маңызды құрылымдық элементтері және эмпирикалық 
қызметтің негізгі ережелері болып табылады. Принциптерді қолдану арқылы 
заңдар мен санаттарда енгізілген теориялық ережелердің әлеуметтік жұмыс 
тәжірибесімен тікелей байланысы жүзеге асырылады. Әлеуметтік жұмыс 
теориясы принциптерінің келесі топтары бөлінеді: әлеуметтік-саяси 
принциптер, жалпы философиялық принциптер, ұйымдастырушылық 
принциптер, әлеуметтік ресурстарды барынша көбейту принципі, 
әмбебаптылық принципі, психологиялық-педагогикалық принциптер, 
әлеуметтік құқықтарды қорғау принципі, профилактикалық бағдарлау 
принципі, клиентоцентризм принципі, әлеуметтік реакция принципі, 

   

құпиялылық принципі, өз күшіне сүйену принципі, толеранттылық принципі 
[74]. 

Бізді қоршаған әлеуметтік шындықты білу оған практикалық әсер 
етудің маңызды құралы болып табылады. Ғылыми теория элементтері 
жүйесінің маңызды компоненттері әдістерде, әдістерде және технологиялық 
алгоритмдерде жазылған салдардың принциптері мен заңдылықтарынан 
туындайды. Олар практикалық міндеттер мен проблемалық жағдайларды 
шешудің кілтін береді. Әлеуметтік жұмыстың категориялары, заңдылықтары 
мен принциптері жүйесі сенімділікті, логикалық дәйектілік пен практикалық 
бағытты біріктіреді. 
 
 

6.1.2. Әлеуметтік жұмыстың ғылым ретіндегі мәні. Әлеуметтік 
жұмыстың басқа ғылымдармен байланысы 
 

Қазіргі уақытта әлеуметтік жұмыстың теориялық негіздемесі үш 
бағытта ашылады. Біріншіден, әлеуметтік жұмыс орны әлеуметтік тарих, 
әлеуметтік философия, әлеуметтік психология, саясаттану, мәдениеттану 
сияқты пәндер арасында ғылым ретінде анықталады. Екіншіден, зерттеудің 
нақты объектісі ретінде әлеуметтік жұмыстың өзіндік теориялық 
константасын іздеу жүзеге асырылады, үшіншіден, оның қоғам мен адам 
туралы басқа ғылымдармен өзара әрекеттесуі анықталады. 

Әлеуметтік жұмыс теориясында оның ғылым ретінде қалыптасуын 
бағалауға мүмкіндік беретін барлық құрылымдық белгілер бар: оның зерттеу 
объектісі, нақты зерттеу пәні, зерттеу тақырыбына тән заңдылықтар, нақты 
категориялар, ұғымдар, әдістер мен қызмет принциптері бар. Сонымен қатар, 
ол қолданбалы ғылымдар тобына жатады және пәнаралық ретінде 
сипатталады. 

Әлеуметтік жұмыстың теориялық негіздерін қарастыруда екі бағыт 
көрсетілген: олардың бірі халыққа әлеуметтік қызмет көрсету практикасы 
мен практикалық тәжірибе мәселелерін түсінуге негізделген, екіншісі 
әлеуметтік жұмыстың әртүрлі түрлерін, оның әлеуметтік құбылыс ретіндегі 
мәнін негіздейтін теориялардағы ерекше және жалпы түсіну процесінде 
қалыптасады. 

Әлеуметтік жұмыс теориясы-бұл әлеуметтік дамудың күрделі 
полисцентрлік жүйесінің дамуы мен жұмыс істеу процесін білудің логикалық 
формаларында ерекше көрініс, мұнда құрылымның әр компоненті бір 
уақытта әлеуметтік процестердің сипатының себебі мен салдары бола алады. 
Әлеуметтік жұмысты ғылым ретінде зерттеу пәні - бұл күрделі 
полисцентрлік жүйенің көрінісі болып табылатын әртүрлі деңгейлердегі 
әлеуметтік қатынастар мен қатынастар, оның негізгі компоненті-
биосоциалды табиғаты бар адамдар, әртүрлі әлеуметтік, материалдық және 
рухани мүдделер мен қажеттіліктердің тасымалдаушылары, әртүрлі 
мәдениет, білім, өмірлік тәжірибе, психология мен әлеуметтік процестерге 
қатысу дәрежесімен ерекшеленеді [75]. 
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Әртүрлі салаларда (әлеуметтік, экономикалық, отбасылық, рухани) 
әрекет ететін адам әлеуметтік жұмыстың негізгі құрамдас бөлігі және оның 
жүйесінің негізгі интеграциялық факторы болып табылады, әлеуметтік 
жұмыс теориясының ғылым ретіндегі құрылымдық мазмұнын анықтайды. 
Әлеуметтік жұмыстың ғылым ретіндегі құрылымы адамдардың бір-біріне 
деген қарым-қатынасымен ғана емес, сонымен бірге адамдардың білімге, 
идеяларға, Әлеуметтік жұмыстың әртүрлі салалары мен технологияларының 
қатынастарымен де анықталады. 

Әлеуметтік процестердің өзіндік ерекшелігі олардың әлеуметтік 
өмірдің барлық салаларына белсенді әсер ететіндігінде, оның жеке адамның, 
отбасының, әлеуметтік-демографиялық немесе әлеуметтік топтың 
қажеттіліктері мен мүдделеріне сәйкес келетіндігінде, сондықтан әлеуметтік 
жұмыста оларға мақсатты әсер ету әлеуметтік басқару теориясының ғылыми 
жетістіктерін ескерусіз мүмкін емеб. Әлеуметтік жұмыстың ғылым ретіндегі 
құрылымына әсер ететін басқарушылық қатынастардың әр түрлі түрлерінің 
ішінде үйлестіру, бағыну, корреляция сияқты қатынастарды бөліп көрсету 
керек. 

Әлеуметтік жұмыстың пәндік мәні тұтас әлеуметтік субъектілер жүйесі 
(тұлға, отбасы, қауымдастық, еңбек ұжымы, топ, сыныптар және т.б.) ретінде 
қоғамда өзара әрекеттесу мен бірге өмір сүрудің әртүрлі формалары мен 
тәсілдерін білдіретін «әлеуметтіліктің» күрделі феноменінде бейнеленген. 
Барлық осы шарттар мен алғышарттар, «әлеуметтiлік» ұғымының мәнін 
құрап, әлеуметтік жұмыстың маңызды бағдары мен критериалды базасы 
болып табылады [75]. 

Әлеуметтік жұмыс теориясының тақырыбын белгілеу үшін «әлеуметтік 
қызмет» ұғымын жеке тұлға немесе белгілі бір адамдар тобы (әлеуметтік 
қауымдастық) басқа әлеуметтік қауымдастықтармен немесе табиғатпен өзара 
әрекеттесу кезінде олардың тұрақтылығы мен тұтастығын сақтау үшін жүзеге 
асыратын өзгерістер мен өзгерістердің жиынтығы ретінде талдау ерекше 
қызығушылық тудырады. Осылайша, әлеуметтік қызмет өзін-өзі тану, өзін-
өзі тану, белгілі бір қауымдастықты өзін-өзі растау, өзі үшін қолайлы өмір 
сүру жағдайларын жасау, басқа қауымдастықтармен, топтармен, адамдармен 
қарым-қатынасты реттеу, құқықтар мен мүдделерді қорғау мақсаттарына 
қызмет етеді. Әлеуметтік қызметте әлеуметтік жұмыс теориялары әлеуметтік 
кеңістік, әлеуметтік қатынастар, әлеуметтік сала үлкен рөл атқарады. 

Әлеуметтік жұмыс тәжірибесі көптеген салаларда білімі бар маманнан 
басқа, табанды және креативті, икемді және мобильді адам болуды талап 
етеді. 

Мұның бәрі әлеуметтік жұмыс пәнаралық сипатқа ие екенін көрсетеді. 
Сонымен қатар, ол психология, әлеуметтану, психиатрия, әлеуметтік 
экология, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік медицина, құқықтану және т. б. 
сияқты білім салаларынан ерекшеленеді. 

Осылайша, әлеуметтік жұмыс теориясының мазмұны және оның кәсіби 
қызмет ретіндегі негізгі бағыттары әлеуметтік тәжірибемен анықталады, ал 
мұндай әсер болмаған жағдайда қолданылатын теория тиімді бола алмайды. 
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Әртүрлі салаларда (әлеуметтік, экономикалық, отбасылық, рухани) 
әрекет ететін адам әлеуметтік жұмыстың негізгі құрамдас бөлігі және оның 
жүйесінің негізгі интеграциялық факторы болып табылады, әлеуметтік 
жұмыс теориясының ғылым ретіндегі құрылымдық мазмұнын анықтайды. 
Әлеуметтік жұмыстың ғылым ретіндегі құрылымы адамдардың бір-біріне 
деген қарым-қатынасымен ғана емес, сонымен бірге адамдардың білімге, 
идеяларға, Әлеуметтік жұмыстың әртүрлі салалары мен технологияларының 
қатынастарымен де анықталады. 

Әлеуметтік процестердің өзіндік ерекшелігі олардың әлеуметтік 
өмірдің барлық салаларына белсенді әсер ететіндігінде, оның жеке адамның, 
отбасының, әлеуметтік-демографиялық немесе әлеуметтік топтың 
қажеттіліктері мен мүдделеріне сәйкес келетіндігінде, сондықтан әлеуметтік 
жұмыста оларға мақсатты әсер ету әлеуметтік басқару теориясының ғылыми 
жетістіктерін ескерусіз мүмкін емеб. Әлеуметтік жұмыстың ғылым ретіндегі 
құрылымына әсер ететін басқарушылық қатынастардың әр түрлі түрлерінің 
ішінде үйлестіру, бағыну, корреляция сияқты қатынастарды бөліп көрсету 
керек. 

Әлеуметтік жұмыстың пәндік мәні тұтас әлеуметтік субъектілер жүйесі 
(тұлға, отбасы, қауымдастық, еңбек ұжымы, топ, сыныптар және т.б.) ретінде 
қоғамда өзара әрекеттесу мен бірге өмір сүрудің әртүрлі формалары мен 
тәсілдерін білдіретін «әлеуметтіліктің» күрделі феноменінде бейнеленген. 
Барлық осы шарттар мен алғышарттар, «әлеуметтiлік» ұғымының мәнін 
құрап, әлеуметтік жұмыстың маңызды бағдары мен критериалды базасы 
болып табылады [75]. 

Әлеуметтік жұмыс теориясының тақырыбын белгілеу үшін «әлеуметтік 
қызмет» ұғымын жеке тұлға немесе белгілі бір адамдар тобы (әлеуметтік 
қауымдастық) басқа әлеуметтік қауымдастықтармен немесе табиғатпен өзара 
әрекеттесу кезінде олардың тұрақтылығы мен тұтастығын сақтау үшін жүзеге 
асыратын өзгерістер мен өзгерістердің жиынтығы ретінде талдау ерекше 
қызығушылық тудырады. Осылайша, әлеуметтік қызмет өзін-өзі тану, өзін-
өзі тану, белгілі бір қауымдастықты өзін-өзі растау, өзі үшін қолайлы өмір 
сүру жағдайларын жасау, басқа қауымдастықтармен, топтармен, адамдармен 
қарым-қатынасты реттеу, құқықтар мен мүдделерді қорғау мақсаттарына 
қызмет етеді. Әлеуметтік қызметте әлеуметтік жұмыс теориялары әлеуметтік 
кеңістік, әлеуметтік қатынастар, әлеуметтік сала үлкен рөл атқарады. 

Әлеуметтік жұмыс тәжірибесі көптеген салаларда білімі бар маманнан 
басқа, табанды және креативті, икемді және мобильді адам болуды талап 
етеді. 

Мұның бәрі әлеуметтік жұмыс пәнаралық сипатқа ие екенін көрсетеді. 
Сонымен қатар, ол психология, әлеуметтану, психиатрия, әлеуметтік 
экология, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік медицина, құқықтану және т. б. 
сияқты білім салаларынан ерекшеленеді. 

Осылайша, әлеуметтік жұмыс теориясының мазмұны және оның кәсіби 
қызмет ретіндегі негізгі бағыттары әлеуметтік тәжірибемен анықталады, ал 
мұндай әсер болмаған жағдайда қолданылатын теория тиімді бола алмайды. 

   

Басқа ғылымдар жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс теориясының орнын 
анықтау көбінесе оның әдістерінің ерекшеліктеріне, категорияларының 
мазмұнына, оның негізгі мазмұнын құрайтын мәселелерді зерттеуге 
байланысты. Сонымен қатар, ғылыми білім құралдарының барлық 
арсеналын, атап айтқанда: сипаттау және теориялық түсіндіру, бақылау және 
эксперимент, талдау және синтез, негіздеу және логикалық дәлелдер, 
жалпылау және абстракция, салыстыру және ұқсастық, индукция және 
шегеру, гипотеза және жалпы ғылыми теория. 
 
 

6.1.3 Әлеуметтік жұмыстың психологиялық негіздері 
 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманға әлеуметтік қызметтердің жұмыс 
істеуі мен ұйымдастырылуына байланысты кәсіби міндеттерін тиімді 
орындау үшін психологиялық сауаттылықтың белгілі бір деңгейі қажет. 

Жоғары психологиялық құзіреттіліктің қажеттілігі әлеуметтік жұмыс 
маманы психотерапевттермен, кәсіби психологтармен үнемі ынтымақтасып, 
олармен өзара түсіністік табуы керек, әлеуметтік проблеманың «маскасы» 
астында психологиялық немесе тіпті психиатриялық проблема жасырылған 
жағдайларды ажырата білуі керек және клиентті тиісті маманға бағыттай 
алуы керек, оған мұқтаж адамдарға алғашқы әлеуметтік қолдау көрсете біліп, 
психологиялық тұрғыдан дұрыс қарым-қатынас принциптерін меңгеріп, 
психологиялық проблемалары бар адамдармен үнемі қарым-қатынас жасауы 
тиіб. 

Әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде клиентпен жеке жұмыс орталық 
орындардың біріне жатады. Көбінесе физикалық жағдайына байланысты 
проблемаларын шеше алмайтын адамдар (жалғызбасты, қарттар, науқастар, 
мүмкіндігі шектеулі адамдар) әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның 
көмегіне мұқтаж. Олар, әдетте, психикалық салада ерекше тенденцияларға 
ие: депрессия, агрессия, аутизм және т.б. [76]. 

Сонымен қатар, өз ниеттерін жүзеге асыру үшін күш табуды білмейтін 
немесе білмейтін адамдар әлеуметтік көмекке жүгінеді, өз проблемаларын 
шешудің жолын таңдайды. Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның қызмет 
объектісі - бұл көбінесе жетекші рөл психологиялық компонентке жататын 
өзгерген (бірақ норма шегінде) психикалық күйдегі адамдар. 

Әлеуметтік жұмыс пен психологияның ерекше байланысы білімнің екі 
ғылыми саласы да практикалық, қолданбалы сипатта болатындығында. 
Сонымен қатар, екі ғылымда да әсер етудің жалпы объектісі бар – адам. 

Әлеуметтік жұмыс үшін психологиялық білімнің маңыздылығы алдын-
алу (профилактикалық, ескерту) сипаттағы жұмыстарды ұйымдастыру 
қажеттілігіне байланысты күшейтіледі: қоғамға қарсы мінез-құлқымен 
ерекшеленетін жасөспірімдермен және жастармен (ұсақ ұрлық, бұзақылық, 
автокөлікті айдап әкету, есірткіден улану); өзіне-өзі қол жұмсау қаупі бар 
адамдармен; жиі «психикалық дағдарыстық жағдайларға» бейім адамдармен 
және т. б. Мұндай жағдайларда әлеуметтік қолдау негізінен жеке 
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психоәлеуметтік жұмыстың сипатына ие. Осы іс-әрекеттің барлығында 
әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман жеке адамдарда және олар тұратын 
отбасыларда қандай өзгерістер болатынын және мұндай өзгерістердің әсерін 
қалай әлсірету керектігін білуі керек [72]. 

Бұл топтар әртүрлі формаларда көрсетілген психологиялық және 
әлеуметтік қолдауды қажет етеді: мамандық алу, материалдық көмек алу, 
психикалық шиеленісті, стрессті жеңілдету, жаңа жағдайларға әлеуметтік - 
психологиялық бейімделуді жеңілдету және т. б. 

Әлеуметтік жұмыс тәжірибесі үшін келесі бағыттар ерекше маңызды: 
психологиялық кеңес беру, психодиагностика, клиентпен психологиялық 
өзара әрекеттесудің әдістерін, әдістері мен тәсілдерін қолдану. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман үшін проблемаларды 
республикалық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешу, жеке 
адамдармен, топтармен жұмыс істеудің әртүрлі әдістерін пайдалану бойынша 
біліктер мен дағдылардың болуы маңызды. Психологияның әдістері мен 
теорияларын кешенді практикалық қолдану тиімді. 
 
 

6.1.4. Әлеуметтік жұмыстың педагогикалық негіздері 
 

Әлеуметтік жұмыстағы педагогика әлеуметтік жұмыстың белсенді 
компонентінің өзегі ретінде әрекет етеді, өйткені ақпараттық міндеттер, 
қоғам туралы білімді қалыптастыру, қауіпсіздікті тәрбиелеу, топтағы 
қатынастар, жеке тұлғаның өзіне-өзі көмектесуге дайындығын дамыту 
туралы сауалнамалар негізінен педагогикалық әдістермен шешіледі. Осыған 
байланысты әлеуметтік жұмыстың педагогикалық негіздері әлеуметтік 
жұмыстың мазмұны, принциптері, әдістері, жолдары мен құралдары туралы 
педагогикалық теорияның элементтерін қамтуы керек. 

Педагогика әлеуметтік жұмыс құрылымында психологиямен қатар 
түсіндірме функцияларын орындайды. Әлеуметтік мәселелерді шешу 
көбінесе адамдардың тәрбиесімен анықталады, сондықтан педагогика болжау 
функцияларын орындайды. Педагогика әлеуметтік жұмыс объектілері мен 
субъектілерінің жеке басын дамытуда жетекші рөл атқарады. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман қызметінің мазмұны клиентке 
атаулы көмек көрсетуден бастап, қиын жағдайларды жеңуге, ақыл-ой мен 
дене күшін сақтауға және қалпына келтіруге дейін, әлеуметтік дағдыларды 
үйретуге, мақсаттар қоюға және қол жеткізуге, проблемаларды өз бетінше 
шешуге, ересектерге ғана емес, балаларға да қолдау көрсетуге дейін көптеген 
мәселелерді қамтиды. Мұның бәрі әлеуметтік жұмыс маманынан 
педагогикалық әдістер кешенін игеруді талап етеді [72]. 

Педагогикалық әдіс - бұл белгілі бір ретпен құрылған әдіс, тәсіл немесе 
бірқатар әрекеттер. 

Көптеген авторлар, соның ішінде Н. Ф. Басс, әдістердің үш тобын 
бөледі: 

1. Қызметті ұйымдастыру әдістері, біріншіден, клиенттің мінез-құлқының 
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психоәлеуметтік жұмыстың сипатына ие. Осы іс-әрекеттің барлығында 
әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман жеке адамдарда және олар тұратын 
отбасыларда қандай өзгерістер болатынын және мұндай өзгерістердің әсерін 
қалай әлсірету керектігін білуі керек [72]. 

Бұл топтар әртүрлі формаларда көрсетілген психологиялық және 
әлеуметтік қолдауды қажет етеді: мамандық алу, материалдық көмек алу, 
психикалық шиеленісті, стрессті жеңілдету, жаңа жағдайларға әлеуметтік - 
психологиялық бейімделуді жеңілдету және т. б. 

Әлеуметтік жұмыс тәжірибесі үшін келесі бағыттар ерекше маңызды: 
психологиялық кеңес беру, психодиагностика, клиентпен психологиялық 
өзара әрекеттесудің әдістерін, әдістері мен тәсілдерін қолдану. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман үшін проблемаларды 
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теорияларын кешенді практикалық қолдану тиімді. 
 
 

6.1.4. Әлеуметтік жұмыстың педагогикалық негіздері 
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бірқатар әрекеттер. 

Көптеген авторлар, соның ішінде Н. Ф. Басс, әдістердің үш тобын 
бөледі: 

1. Қызметті ұйымдастыру әдістері, біріншіден, клиенттің мінез-құлқының 

   

қажетті түрін қалыптастыруға көмектеседі, екіншіден, білімді, әлеуметтік 
тәжірибені жеке тәжірибеге (тәрбиелік жағдайлар, талаптар) аударуды 
қамтамасыз етеді. 

2. Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері клиентке мінез-
құлықтың қажетті ережелері мен нормалары туралы білім алуға, әлеуметтік 
қажеттілікке және белгілі бір мінез-құлықтың жеке пайдалылығына 
(дәрістер, сенімдер, түсіндірмелер, ұсыныстар) сенімділікті қамтамасыз 
ететін пікірлер мен ұғымдарды қалыптастыруға көмектеседі. 

3. Ынталандыру әдістері клиенттің белгілі бір әрекеттерін жеделдетуге 
немесе тежеуге бағытталған (жазалау, көтермелеу, бәсекелестік). 

Әлеуметтік жұмыстағы педагогикалық әдістер, маман қандай жіктеуді 
таңдағанына қарамастан, клиенттің жеке белсенділігін ынталандыруға, тұтас 
тұлғаның мәселелерін шешуге және оның өмірлік ресурстарын жұмылдыруға 
бағытталған. 

Әлеуметтік жұмыста көптеген педагогикалық принциптер объективті 
қолданылады, оларды тәрбиелік және дидактикалық деп бөлуге болады. 

Әлеуметтік жұмыс оқу процесі ретінде ұсынылуы мүмкін, оның 
барысында адамдар әлеуметтік мінез-құлық дағдыларын игереді, мәдениетті 
зерттейді, әлеуметтік және материалдық қатынастарға, әлеуметтік оқыту 
процесіне енеді. Әлеуметтік оқыту процесінде әлеуметтік жұмыс мамандары 
білім мен дағдыларды қалыптастыруда жүйелілік пен жүйелілік принципін 
ұстанады. Әлеуметтік оқыту тек оқу және еңбек қызметін даралау және 
саралау жағдайында тиімді. Егер үгіт-насихаттың, ағартушылықтың, еңбекті 
ұйымдастырудың және қоғамдық өмірдің практикалық бағыты мен 
көрнекілігі сияқты дидактикалық принциптерді ұстанатын болсақ, әлеуметтік 
оқыту қол жетімді және тиімді болады [76]. 

Әлеуметтік жұмыстың маңызды педагогикалық элементі-адамның 
дүниетанымын анықтайтын, қолдана алатын және көмек көрсете алатын, 
ынтымақтастыққа дайын гуманистік құндылықтарды қалыптастыру. 

Әлеуметтік жұмыстың қажетті педагогикалық элементі әлеуметтік 
дағдыларды, іс-әрекеттерді қалыптастыру болып табылады, ал адам өзіне-өзі 
көмек көрсету әдістерін игереді. Әлеуметтік-педагогикалық жұмыстағы жеке 
және белсенді тәсіл еңбекке, оқуға, қарым-қатынасқа қолайлы әлеуметтік 
сезімдерді қалыптастыруды қамтиды. 

Әлеуметтік жұмыс, сайып келгенде, жеке тұлғаны өзін-өзі тәрбиелеуге 
алып келуі керек, оған нақты мақсат қоюға мүмкіндік беруі керек, оның 
көмегімен үздіксіз білім беру жүйесіне қосылуға, өнімді әлеуметтік мінез-
құлыққа қол жеткізуге болады. 

Әлеуметтік жұмыстың педагогикалық мазмұны адамдардың мінез-
құлқын түзету және қайта тәрбиелеу арқылы анықталады. Түзету кез-келген 
әрекеттің қажетті элементі болып табылады, өйткені оқуда да, қарым-
қатынаста да, жұмыста да әлеуметтік маңызды нәтижеге қол жеткізу мүмкін 
емеб. 

Педагогикалық міндет – жаңа жағдайларда өзін-өзі дұрыс бағалауды, 
өзіне деген сенімділікті, мақұлданбайтын, бірақ өзгерту мүмкін емес 
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жағдайларға ұтымды көзқарасты тәрбиелеу-көбінесе кедейлерге, 
жұмыссыздарға, босқындарға және т.б. көмек көрсететін әлеуметтік жұмыс 
мамандарының алдында туындайды [72]. 

Әлеуметтік жұмыс маманы қызметінің жетістігі педагогикалық 
шеберлікке байланысты. 

Әлеуметтік жұмыс маманы шеберлігінің маңызды элементі - 
әлеуметтік қызметтің нақты өрісін анықтау. Қазіргі жағдайда алкоголизм мен 
нашақорлықтың алдын алу, әлеуметтік көмекке мұқтаж адамдар 
контингентін анықтау, отбасын нығайту, жұмыссыздықтың алдын алу және 
т. б.  ерекше маңызға ие. Бұл жұмыстың педагогикалық аспектісі көмекке 
мұқтаж адамдардың өз іс-әрекеттерін жұмылдырудан көрінеді. 

Әлеуметтік жұмыс маманының шеберлігі оның алған жалпы және 
кәсіби біліміне, оның мәдениетіне байланысты. Теориялық және практикалық 
педагогикалық дайындық ерекше маңызға ие. 
 
 

6.1.5 Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік жұмыстың мемлекеттік-
құқықтық негіздері 
 

Оны іске асырудың халықты әлеуметтік қорғау тетігі конституциялық-
құқықтық ережелер мен халықаралық пактілер мен адам бостандықтарына 
негізделген. 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік жұмысының нормативтік-
құқықтық, заңнамалық базасын, кез келген басқа ел сияқты, оларды шығару 
субъектілеріне сәйкес шартты түрде бес деңгейге топтастырылған құқықтық 
құжаттар айқындайды: 

• әлемдік қоғамдастықтың нормативтік құжаттары (құрылтай 
актілері, пактілер, декларациялар, конвенциялар, БҰҰ (Біріккен Ұлттар 
Ұйымы), ХЕҰ (Халықаралық еңбек ұйымы), ДДҰ (Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымы), ЮНИСЕФ (БҰҰ Халықаралық Төтенше балалар қоры) және 
т. б.); 

• республикалық маңызы бар мемлекетішілік заң актілері; 
• заң шығару бастамасы құқығымен нормативтік заң ережелерінің 

орындалуын, өз аумағында заңдардың іске асырылуын қамтамасыз ететін ҚР 
субъектілерінің құжаттары; 

• өңірлік құрылымдардың құжаттары (ауылдық және қалалық 
аудандар, шағын аудандар, ауылдар); 

• тікелей мекемелер мен ұйымдардың бұйрықтары, шешімдері, 
бұйрықтары [75]. 

Әлеуметтік жұмысты құқықтық реттеудің алғашқы екі деңгейін 
қарастырыңыз. 

Әлеуметтік жұмысты халықаралық-құқықтық реттеу әлеуметтік 
қамсыздандыру саласындағы халықаралық стандарттарды әзірлеуде, 
азаматтардың еңбек қызметі процесінде бір мемлекеттен екінші мемлекетке 
көшуі кезінде әлеуметтік төлемдерге алынған құқықтарын сақтау немесе 
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құқықтық, заңнамалық базасын, кез келген басқа ел сияқты, оларды шығару 
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• өңірлік құрылымдардың құжаттары (ауылдық және қалалық 
аудандар, шағын аудандар, ауылдар); 

• тікелей мекемелер мен ұйымдардың бұйрықтары, шешімдері, 
бұйрықтары [75]. 

Әлеуметтік жұмысты құқықтық реттеудің алғашқы екі деңгейін 
қарастырыңыз. 

Әлеуметтік жұмысты халықаралық-құқықтық реттеу әлеуметтік 
қамсыздандыру саласындағы халықаралық стандарттарды әзірлеуде, 
азаматтардың еңбек қызметі процесінде бір мемлекеттен екінші мемлекетке 
көшуі кезінде әлеуметтік төлемдерге алынған құқықтарын сақтау немесе 

   

тұрақты тұратын елі өзгерген кезде жәрдемақының немесе зейнетақының 
белгілі бір түріне алынған құқықтарын сақтау мәселелері бойынша ұлттық 
заңдарды үйлестіруде көрінеді. 

Бұл реттеуді әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы ұлттық заңнамаға 
ерікті түрде міндетті және қосымша ретінде қарау керек,  ол Қазақстан 
Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық ұйымдар мен 
олардың органдарының конвенциялары мен өзге де пактілерін 
ратификациялауға негізделеді. 

Халықаралық-құқықтық реттеудің негізгі субъектілері БҰҰ (Біріккен 
Ұлттар Ұйымы), ХЕҰ (Халықаралық Еңбек Ұйымы), ЮНЕСКО (Біріккен 
Ұлттар Ұйымының білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі 
мамандандырылған мекемесі), ЮНИСЕФ (БҰҰ Халықаралық Төтенше 
балалар қоры), ек (Еуропа Кеңесі) және ЕО (Еуропалық одақ) болып 
табылады. 

Республикалық деңгейде мемлекеттің негізгі заңы мемлекеттік және 
қоғамдық құрылыстың негіздерін, мемлекеттік басқару органдарының 
жүйесін, олардың құрылуы мен қызметінің тәртібін, азаматтардың негізгі 
міндеттері мен құқықтарын регламенттейтін Қазақстан Республикасының 
Конституциясы болып табылады. 

Азаматтардың Конституцияда белгіленген құқықтары, бостандықтары 
мен міндеттері халықпен әлеуметтік жұмыс жүргізу және ұйымдастыру үшін 
іргелі құқықтық негіз болып табылады [75]. 

Әлеуметтік жұмысты құқықтық реттеуде заңдар Қазақстан 
Республикасының аумағындағы ең жоғары заң күші бар актілер, 
Президенттің жарлықтары, Үкіметтің қаулылары мен өкімдері, 
министрліктер мен ведомстволардың өкімдері, сондай-ақ жергілікті биліктің 
актілері ретінде маңызды рөл атқарады. 

Осылайша, либералды құндылықтар теңдік сияқты әлеуметтік 
құндылықтармен толықтырылған әлеуметтік-құқықтық мемлекеттіліктің 
қалыптасуы әлеуметтік әділеттіліктің негізі болып табылады. 
 
 

 6.1.6. Әлеуметтік жұмыстың коммуникативтік негіздері 
 

Әлеуметтік жұмыс маманының практикалық қызметі қарым-қатынасқа 
байланысты. Оның қызметінің сәттілігі көбінесе коммуникативті 
құзыреттіліктермен анықталады – тұлғааралық қарым-қатынаста, 
тұлғааралық қарым-қатынаста, тұлғааралық қабылдауда. Қарым-қатынас 
өрісінің кеңеюі, әлеуметтік байланыстардың күшеюі қарым-қатынас 
процесінде шиеленісті тудырады және психологиялық стрессті арттырады. 
Коммуникативтік құзыреттіліктің жоғары деңгейі әлеуметтік саладағы 
қызметкерді психологиялық стресстен қорғауға қабілетті, белсенді 
тұлғааралық қарым-қатынасқа ықпал етеді. 

Қарым-қатынас - рөлдік әсерлермен, ақпаратпен, іс-әрекеттермен 
алмасу құралы, серіктестердің бір-бірін қабылдау тәсілі, белгілі бір 
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қатынастар орнату. Қарым-қатынас интерактивті, перцептивті, 
коммуникативті функцияларды жүзеге асырады. 

Коммуникативтік қарым-қатынас құралдарына мыналар жатады: 
грамматика, лексика, стилистика, семантика; оптокинетикалық (мимика, 
жестикуляция, моториканың стереотиптері, көзқарас бағыты, көзбен 
байланыс, терінің бозаруы және қызаруы); ольфакторлық құралдар (иістер); 
паралингвистикалық (қарқындылық, тембр, дауыс интонациясы, оның 
тоналдылығы мен ауқымы); проксемикалық (физикалық байланыс 
қашықтығы, жеке кеңістік, сұхбаттасушыға бұрылу бұрышы); 
экстралингвистикалық (сөйлеу қарқыны, сөйлеу байланысы, кідіріс, күлкі, 
жөтел, кекіру); тақырыптық байланыс құралдары, тактильді әрекеттер (қол 
соғу, құшақтау, поцелуй, итеру, ұру, түрту). Дәстүрлі қарым-қатынаста 
тұлғааралық және іскерлік қарым-қатынас ерекшеленеді. Іскерлік қарым-
қатынаста қарым-қатынастың мақсаттары мен себептері, байланыстарды 
жүзеге асыру жолдары бағдарламаланған. Бейресми, тұлғааралық қарым-
қатынаста мінез-құлықты, эмоцияларды, интеллектуалды процестерді қатаң 
реттеу жоқ. Тұлғааралық қарым-қатынасты жүзеге асыра алмау, оның 
жетіспеушілігі адамның психикалық әл-ауқаты мен қызметіне теріс әсер 
етеді. Егер қарым-қатынасқа қатысушылардың мақсаттары осы мақсаттарды 
анықтайтын мотивтермен серіктеске қанағаттанбау сезімін тудырмайтын 
құралдарды қолдануға сәйкес жүзеге асырылса, қарым-қатынас 
психологиялық тұрғыдан оңтайлы, коммуникативті болып саналады. 

Оңтайлы тұлғааралық қарым-қатынас-диалогтық байланыб. Оның 
негізгі сипаттамалары: екі тараптың өзара ашықтығы мен сенімділігі; қарым-
қатынас субъектілерінің маңызды ұстанымдарының теңдігі; әрқайсысының 
жеке ерекшеліктері туралы құнды пікірлердің болмауы; бір-бірімен қарым-
қатынасты құнды және тәуелсіз тұлғалар ретінде қабылдау [74]. 

Диалог - бұл білім беру, тәрбиелеу және басқа мақсаттарға қол жеткізу 
құралы, адам даралығын көрсетудің негізгі формаларының бірі, 
шығармашылық, ғылыми және басқа міндеттерді шешу тәсілі. 

Қарым-қатынастың жетіспеушілігі немесе оның болмауы жеке 
дамудағы бұзылулардың пайда болуына, адамдар арасындағы және 
тұлғааралық деңгейде проблемалардың өсуіне, девиантты мінез-құлықтың 
өсуіне ықпал етеді. 

Кәсіби қарым-қатынас техникасы-тұлғааралық кері байланыс арқылы 
әлеуметтік жұмыс мамандарының еркін меңгеруі және саналы түрде өзгеруі. 
Кәсіби қарым-қатынас техникасының элементтері-тұлғааралық кері 
байланысты ынталандыру, белсенді тыңдау дағдылары. 

Әлеуметтік жұмыс мамандарының қызметі олардың негізгі 
функцияларын орындауды білдіреді: диагностикалық (жеке тұлғаның, 
әлеуметтік топтың, отбасының ерекшеліктерін зерттеу, оларға микроортаның 
бағыты мен әсер ету дәрежесі); болжамдық (әлеуметтік топта, қоғамда, 
отбасында болып жатқан процестердің, оқиғалардың дамуын болжау, оларға 
сәйкес әлеуметтік мінез-құлықтың белгілі бір модельдерін жасау); 
ұйымдастырушылық (тұрғылықты жері бойынша және кәсіпорындарда 
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қатынастар орнату. Қарым-қатынас интерактивті, перцептивті, 
коммуникативті функцияларды жүзеге асырады. 

Коммуникативтік қарым-қатынас құралдарына мыналар жатады: 
грамматика, лексика, стилистика, семантика; оптокинетикалық (мимика, 
жестикуляция, моториканың стереотиптері, көзқарас бағыты, көзбен 
байланыс, терінің бозаруы және қызаруы); ольфакторлық құралдар (иістер); 
паралингвистикалық (қарқындылық, тембр, дауыс интонациясы, оның 
тоналдылығы мен ауқымы); проксемикалық (физикалық байланыс 
қашықтығы, жеке кеңістік, сұхбаттасушыға бұрылу бұрышы); 
экстралингвистикалық (сөйлеу қарқыны, сөйлеу байланысы, кідіріс, күлкі, 
жөтел, кекіру); тақырыптық байланыс құралдары, тактильді әрекеттер (қол 
соғу, құшақтау, поцелуй, итеру, ұру, түрту). Дәстүрлі қарым-қатынаста 
тұлғааралық және іскерлік қарым-қатынас ерекшеленеді. Іскерлік қарым-
қатынаста қарым-қатынастың мақсаттары мен себептері, байланыстарды 
жүзеге асыру жолдары бағдарламаланған. Бейресми, тұлғааралық қарым-
қатынаста мінез-құлықты, эмоцияларды, интеллектуалды процестерді қатаң 
реттеу жоқ. Тұлғааралық қарым-қатынасты жүзеге асыра алмау, оның 
жетіспеушілігі адамның психикалық әл-ауқаты мен қызметіне теріс әсер 
етеді. Егер қарым-қатынасқа қатысушылардың мақсаттары осы мақсаттарды 
анықтайтын мотивтермен серіктеске қанағаттанбау сезімін тудырмайтын 
құралдарды қолдануға сәйкес жүзеге асырылса, қарым-қатынас 
психологиялық тұрғыдан оңтайлы, коммуникативті болып саналады. 

Оңтайлы тұлғааралық қарым-қатынас-диалогтық байланыб. Оның 
негізгі сипаттамалары: екі тараптың өзара ашықтығы мен сенімділігі; қарым-
қатынас субъектілерінің маңызды ұстанымдарының теңдігі; әрқайсысының 
жеке ерекшеліктері туралы құнды пікірлердің болмауы; бір-бірімен қарым-
қатынасты құнды және тәуелсіз тұлғалар ретінде қабылдау [74]. 

Диалог - бұл білім беру, тәрбиелеу және басқа мақсаттарға қол жеткізу 
құралы, адам даралығын көрсетудің негізгі формаларының бірі, 
шығармашылық, ғылыми және басқа міндеттерді шешу тәсілі. 

Қарым-қатынастың жетіспеушілігі немесе оның болмауы жеке 
дамудағы бұзылулардың пайда болуына, адамдар арасындағы және 
тұлғааралық деңгейде проблемалардың өсуіне, девиантты мінез-құлықтың 
өсуіне ықпал етеді. 

Кәсіби қарым-қатынас техникасы-тұлғааралық кері байланыс арқылы 
әлеуметтік жұмыс мамандарының еркін меңгеруі және саналы түрде өзгеруі. 
Кәсіби қарым-қатынас техникасының элементтері-тұлғааралық кері 
байланысты ынталандыру, белсенді тыңдау дағдылары. 

Әлеуметтік жұмыс мамандарының қызметі олардың негізгі 
функцияларын орындауды білдіреді: диагностикалық (жеке тұлғаның, 
әлеуметтік топтың, отбасының ерекшеліктерін зерттеу, оларға микроортаның 
бағыты мен әсер ету дәрежесі); болжамдық (әлеуметтік топта, қоғамда, 
отбасында болып жатқан процестердің, оқиғалардың дамуын болжау, оларға 
сәйкес әлеуметтік мінез-құлықтың белгілі бір модельдерін жасау); 
ұйымдастырушылық (тұрғылықты жері бойынша және кәсіпорындарда 

   

әлеуметтік қызметтерді ұйымдастыру, олардың қызметін халыққа көмек 
көрсетуге және әртүрлі әлеуметтік қызметтерге бағдарлау); көмек көрсетуге 
бағытталған заңнамалық актілерді, заңдарды қолдану); алдын алу-
профилактикалық (жағымсыз құбылыстарды еңсеру және алдын алу);  
әлеуметтік-медициналық (алғашқы медициналық көмек көрсету негіздеріне 
оқыту, аурулардың пайда болуының алдын алу, жастарды отбасылық өмірге 
дайындауға жәрдемдесу және т. б.); психологиялық (әлеуметтік бейімделуге 
көмек көрсету, тұлғааралық қатынастар, жеке адамды оңалту мәселелері 
бойынша консультация беру).); әлеуметтік-педагогикалық (адамдардың 
әртүрлі қызмет түрлеріне (шығармашылық, көркем спорттық-сауықтыру, 
мәдени-демалыс) мүдделері мен қажеттіліктерін анықтау, олармен жұмыс 
істеуге әртүрлі ұйымдарды, қоғамдарды, шығармашылық одақтарды және 
т.б. тарту); әлеуметтік-тұрмыстық (халықтың әртүрлі санаттарына тұрғын үй, 
тұрмыс жағдайларын жақсартуға қолдау көрсету және қажетті көмек 
көрсету). Барлық осы функцияларды жүзеге асыру үшін клиенттермен 
байланыс орнату, ақпарат алмасуды ұйымдастыру және өзара әрекеттесудің 
бірыңғай стратегиясын жасау үшін жоғары байланыс дағдылары болуы 
керек. Әлеуметтік жұмыс маманының коммуникативті қызметі - бұл әртүрлі 
әлеуметтік көмек жүйелерінің әрекеттерін бағдарламалау, құрылымдау, 
үйлестіру [74]. 
 
 

6.1.7. Геронтология және гендерология негіздері 
 

Қазіргі уақытта ескі және егде жастағы адамдар халықтың үшінші 
маңызды санатына айналды, бұл адамзат бұрын болжай алмайтын өмір сүру 
мүмкіндігі туралы. өте маңызды әлеуметтік, экономикалық, медициналық 
проблемаларды тудырды. Бірінші кезекте қарт адамдарға әлеуметтік көмек 
көрсету қызметтерін кеңейту, оларды күтіп-бағу, медициналық қызмет 
көрсету үшін жағдайлар жасау және қаражат бөлу қажеттілігі туындады. 
Көптеген индустриялық дамыған елдердің әлеуметтік қамсыздандыру және 
денсаулық сақтау органдарының алдында 40-жылдардың соңына қарай 
көптеген проблемалар туындады. 

Әлеуметтік геронтология қарт және ересек жасқа тән рухани және 
физикалық маңыздылығын сақтау үшін әлеуметтік мүмкіндіктер мен 
шараларды табу үшін адамның қартаюының биологиялық процестерін 
зерттейді. Мұнда қарт адамның өмір салты мен өмір сүру жағдайлары 
мәселесі бірінші орынға шығады. Әлеуметтік геронтология әлеуметтік 
психология, әлеуметтану, философия, статистика, экономика, индустрия, 
әлеуметтік және жеке гигиенаның кең проблемаларынан бөлінбейді. 

Егер біз мемлекеттің, қоғамның және отбасының қарт адамға, оның 
психикалық және соматикалық әл-ауқатына деген қамқорлық дәрежесін 
ескерсек, әлеуметтік геронтология жалпы мәдениеттің мәселелерімен тығыз 
байланысты, белгілі бір дәрежеде оның өлшемі болып табылады. Қартаю 
процесін зерттеудің әртүрлі аспектілерін біріктіре отырып, әлеуметтік 
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геронтология көп салалы ғылым ретінде қоғам мен адамзатты зерттейтін 
пәндер жүйесінде берік ұстанымға ие болды. 
Геронтология (грек тіл. geron, септік жалғауы gerontos – қарт ...логия), тірі 
организмдердің, соның ішінде адамның қартаю құбылыстарын зерттейтін 
биомедициналық ғылым бөлімі. «Әлеуметтік геронтология» терминін алғаш 
рет 40-жылдардың аяғында американдық ғалым Э. Стиглицем қолданды. 
Әлеуметтік геронтологиядағы ғылыми зерттеулер үш бағытта жүргізілуде 
[72]. 

1. Адамның психикалық және биологиялық қартаюының 
әлеуметтік детерминанттары зерттелуде. Қартаю процесінің адамның өмірлік 
циклінің соңғы кезеңдеріндегі адамға әсері зерттеледі - оның әлеуметтік 
көзқарастарының, қажеттіліктерінің, құндылық бағдарларының, 
белсенділігінің, уәждерінің, мүдделерінің, қызмет құрылымы мен мінез-
құлқының өзгеруі, яғни, бүкіл өмір салты. Жалпы, бұл бағыт қартаю мен 
қартаюдың жеке, жеке ерекшеліктеріне назар аударады. 

2. Ересек және қарт адамдардың әртүрлі қауымдастықтары мен 
әлеуметтік топтары, сондай – ақ олар мүше болып табылатын 
қауымдастықтар мен топтар-отбасы, туыстар, көршілер, таныстар тобы және 
т. б. зерттеледі. Бұл жағдайда әлеуметтік геронтологтардың міндеті – бұл 
топтардағы қарт және қарт адамдардың рөлін, орны мен функцияларын, 
олардың жалпы топпен және оның жеке мүшелерімен қарым-қатынасын 
анықтау; қартаю процесіне жақын әлеуметтік ортаның әсерін зерттеу. 

3. Әртүрлі әлеуметтік процестерге әсер ететін қоғамның 
демографиялық және әлеуметтік құрылымының маңызды элементі болып 
табылатын ерекше жас және әлеуметтік топ ретінде қарттар мен қарттардың 
әлеуметтік жағдайы зерттелуде. Бұл бағыт әлеуметтік қамсыздандыру, қарт 
адамдарға қызмет көрсету және қорғаумен айналысатын ұйымдар мен 
институттардың мақсаттарын, құрылымын және функцияларын зерттейді. 
Осылайша, әлеуметтік аспект бойынша геронтология зерттейді: 

• қарт адамдарға қатысты әлеуметтік саясат; 
• қарт адамдардың қоғамдағы орны мен орны; 
• қарт адамдардың жеке тәжірибесі. 
Әлеуметтік геронтологияның басты бағыты ерте қартаю себептері, 

зейнетке дейінгі және зейнеткерлік кезеңдер, қарт адамдардың әлеуметтік 
және кәсіби белсенділігі, еңбекке қабілеттілігі болып табылады. 

Әлеуметтік геронтологияның тағы бір маңызды аспектісі бар - 
әлеуметтік жұмыс, оның мазмұны келесідей: 

• қарт және ересек адамдарға, әлеуметтік байланыстары бұзылған 
және әл-ауқаты төмен қарт адамдардың отбасылары мен топтарына 
практикалық көмек көрсету; 

• қарт және қарт адамдарды әлеуметтік оңалту, олардың әлеуметтік 
белсенділігін арттыратын жағдайлар жасау; 

• қарттар мен ересектерге қатысты әлеуметтік қорғау саясатын 
қалыптастыру; 

• қарттық пен қартаюдың теріс салдарын жою бойынша алдын алу 



155   

геронтология көп салалы ғылым ретінде қоғам мен адамзатты зерттейтін 
пәндер жүйесінде берік ұстанымға ие болды. 
Геронтология (грек тіл. geron, септік жалғауы gerontos – қарт ...логия), тірі 
организмдердің, соның ішінде адамның қартаю құбылыстарын зерттейтін 
биомедициналық ғылым бөлімі. «Әлеуметтік геронтология» терминін алғаш 
рет 40-жылдардың аяғында американдық ғалым Э. Стиглицем қолданды. 
Әлеуметтік геронтологиядағы ғылыми зерттеулер үш бағытта жүргізілуде 
[72]. 

1. Адамның психикалық және биологиялық қартаюының 
әлеуметтік детерминанттары зерттелуде. Қартаю процесінің адамның өмірлік 
циклінің соңғы кезеңдеріндегі адамға әсері зерттеледі - оның әлеуметтік 
көзқарастарының, қажеттіліктерінің, құндылық бағдарларының, 
белсенділігінің, уәждерінің, мүдделерінің, қызмет құрылымы мен мінез-
құлқының өзгеруі, яғни, бүкіл өмір салты. Жалпы, бұл бағыт қартаю мен 
қартаюдың жеке, жеке ерекшеліктеріне назар аударады. 

2. Ересек және қарт адамдардың әртүрлі қауымдастықтары мен 
әлеуметтік топтары, сондай – ақ олар мүше болып табылатын 
қауымдастықтар мен топтар-отбасы, туыстар, көршілер, таныстар тобы және 
т. б. зерттеледі. Бұл жағдайда әлеуметтік геронтологтардың міндеті – бұл 
топтардағы қарт және қарт адамдардың рөлін, орны мен функцияларын, 
олардың жалпы топпен және оның жеке мүшелерімен қарым-қатынасын 
анықтау; қартаю процесіне жақын әлеуметтік ортаның әсерін зерттеу. 

3. Әртүрлі әлеуметтік процестерге әсер ететін қоғамның 
демографиялық және әлеуметтік құрылымының маңызды элементі болып 
табылатын ерекше жас және әлеуметтік топ ретінде қарттар мен қарттардың 
әлеуметтік жағдайы зерттелуде. Бұл бағыт әлеуметтік қамсыздандыру, қарт 
адамдарға қызмет көрсету және қорғаумен айналысатын ұйымдар мен 
институттардың мақсаттарын, құрылымын және функцияларын зерттейді. 
Осылайша, әлеуметтік аспект бойынша геронтология зерттейді: 

• қарт адамдарға қатысты әлеуметтік саясат; 
• қарт адамдардың қоғамдағы орны мен орны; 
• қарт адамдардың жеке тәжірибесі. 
Әлеуметтік геронтологияның басты бағыты ерте қартаю себептері, 

зейнетке дейінгі және зейнеткерлік кезеңдер, қарт адамдардың әлеуметтік 
және кәсіби белсенділігі, еңбекке қабілеттілігі болып табылады. 

Әлеуметтік геронтологияның тағы бір маңызды аспектісі бар - 
әлеуметтік жұмыс, оның мазмұны келесідей: 

• қарт және ересек адамдарға, әлеуметтік байланыстары бұзылған 
және әл-ауқаты төмен қарт адамдардың отбасылары мен топтарына 
практикалық көмек көрсету; 

• қарт және қарт адамдарды әлеуметтік оңалту, олардың әлеуметтік 
белсенділігін арттыратын жағдайлар жасау; 

• қарттар мен ересектерге қатысты әлеуметтік қорғау саясатын 
қалыптастыру; 

• қарттық пен қартаюдың теріс салдарын жою бойынша алдын алу 

   

бағдарламаларын әзірлеу; 
• қарт адамдардың материалдық әл-ауқаты мен өмір сүру 

жағдайларын жақсарту бойынша деректер банкін құру үшін объективті түрде 
расталған нәтижелер алу мақсатында әлеуметтік эксперименттер жүргізу. 

Әлеуметтік геронтология - бұл қартаюдың әлеуметтік-экономикалық 
және демографиялық мәселелерін шешуге арналған әлеуметтік пән (бөлім, 
геронтология саласы) [75]. 

Әлеуметтік геронтология қарт адамдардың өмір сүру сапасын 
жақсарту, олар үшін денсаулық сақтау қызметтерін дамыту, ұлттық табыстың 
бір бөлігін олардың пайдасына бөлу, зейнетақы заңнамасын өзгерту, 
зейнеткерлерге жұмыс істеуге мүмкіндік беру, әлеуметтік және отбасылық 
өмірдің осындай құрылымын құру мәселелерімен айналысады.ескі адамдар 
үшін лайықты орын. 

Гендерология жаңа ғылыми бағыт ретінде. Гендер - бұл қоғамдық 
өмірдің барлық салаларында, оның ішінде идеологияда, саясатта, құқықта, 
экономикада, мәдениетте көрінетін әйелдер мен ерлер арасындағы 
қатынастардың әлеуметтік аспектісі. 

Гендерлік зерттеулердің тақырыбы-бұл қоғамдағы стереотиптер, ерлер 
мен әйелдердің айырмашылықтары туралы идеялар. Гендерлік зерттеулер 
тұлғааралық қатынастарды және қабылдаудың белгілі бір стереотиптерін, 
жеке бағалауды және мінез-құлық моделін қалыптастырудың стереотиптерін, 
биологиялық жынысқа жату тұрғысынан идеалды құруды зерттеуге 
бағытталған. 

Жеке тұлғаның гендерлік стереотиптері ерте жастан қалыптасады, 
өйткені бала белгілі бір мәдени ортада этникалық, тұрмыстық, отбасылық, 
экономикалық, білім беру, әлеуметтік-экологиялық, мүліктік және басқа да 
көптеген факторлардың әсерінен әлеуметтенеді [75]. 

Гендер гендерологияның гендерлік саясат және білім жүйесі ретінде: 
• жынысына қарамастан барлық азаматтардың қоғам өміріне тең 

құқылы қатысуы үшін мүмкіндіктер мен жағдайлар жасау; 
• жыныстардың тең құқықтылығын қамтамасыз етудің құқықтық 

базасын қалыптастыру; 
• сайланған және тағайындалған лауазымдардағы әйелдер мен 

ерлердің тепе-тең өкілдігі; 
• әйелдер мен балалардың мүдделерін көрсететін заңнама 

саласында әйелдер бастамаларын іске асыру;      
• әйелдердің саяси мәдениетке жаңа элементтер енгізуі; 
• халыққа кең гендерлік білім беруді ұйымдастыру. 
Гендерологияның объектісі - әйелдер мен ерлер. Гендерологияның 

тақырыбы  -әйелдер мен ерлердің саяси, әлеуметтік, экономикалық, 
жыныстық және басқа да мәселелері. 

Әйел туралы қазіргі заманғы ғылым өзінің талдауын әлеуметтік және 
биологиялық тұрғыдан қарастыру керек жынысты анықтаудан бастайды 
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. Тұлғаның биологиялық мәртебесі адамның физиологиялық және 
анатомиялық ерекшеліктерімен анықталады.   Әлеуметтік 
мәртебенің қалыптасуы әртүрлі әлеуметтік-мәдени факторлардың әсерінен 
болады.    Жалпы, жыныс - бұл әлеуметтік және биологиялық 
бірлік [75]. Адамның жынысы жеке дамудың ерте кезеңдерінде қалыптасады. 
Қоршаған ортаның әсерінен жыныстық өзін-өзі тану және онымен 
байланысты қажеттіліктер, мүдделер, қалаулар жүйесі қалыптасады. Жыныс 
тәрбие жүйесін (мектеп, отбасы), білім беру жүйесін қалыптастырады, өмір 
салтына,  
мәдениетке, отбасыларға, бұқаралық ақпарат құралдарына, дінге, 
мемлекеттік саясатқа және басқаларға әсер етеді. 

Қазіргі заманғы ғылым гендерлік мәселелерді үш бағытта зерттейді: 
1. әйелдер мен ерлердің қан саласындағы биологиялық айырмашылықтар, 

когнитивтік саладағы гормоналды, генетикалық және нейрофизиологиялық 
детерминанттарды есепке алу; 

2. ақыл-ойды зерттеу, жыныстық айырмашылықтарды психометриялық 
зерттеу; 

3. танымдық қабілеттердің саралануына және қызмет саласын таңдауға 
әсер ететін жыныстық рөлдерді игерумен байланысты әлеуметтік-
психологиялық механизмдерді талдау. 
 
 

  6.1.8. Әлеуметтік жұмыс теориясының даму тарихы 
 

Өткен ғасырдың соңғы ширегін ғалымдар арнайы теориялық негіздерді 
әзірлеуді қажет ететін қазіргі заманғы әлеуметтік құбылыс ретінде әлеуметтік 
жұмыстың пайда болу кезеңі деп атайды. Дәл сол кезде бірқатар елдерде 
әлеуметтік жұмыс мамандарын даярлау бойынша оқу орындары құрылды, 
әлеуметтік жұмыспен кәсіби түрде айналыса бастайтын мамандар тобы пайда 
болды. 

Әлеуметтік жұмыс ғылымында өзара байланысты екі құбылысты 
ажырату керек: бір жағынан, әлеуметтік жұмыс тарихы адамдардың қызмет 
саласы, әлеуметтік құбылыс ретінде, екінші жағынан, әлеуметтік жұмысты 
нақты зерттеу объектісі ретінде ғылыми зерттеу тарихы, әлеуметтік жұмыс 
теориясының эволюциясы және қоғам мен адам туралы басқа ғылымдармен 
өзара әрекеттесу. 

Әлеуметтік жұмыс туралы ғылыми түсінік қайырымдылық сияқты 
қоғамдық өмір құбылысының әлеуметтік рөлі мен мағынасын зерттеген 
сайын дамыды. Шетелдегі әлеуметтік жұмыс тарихының көптеген 
шолуларында оның мамандық ретінде пайда болуы қайырымдылық 
қоғамдарының дамуы мен пайда болуымен байланысты, олардың қызметі 
теориялық негіздеудің алғашқы талпыныстарына ықпал етті. 

Мэри Ричмонд (АҚШ, 1899) алғашқылардың бірі болып әлеуметтік 
жұмыс мәселелерін теориялық тұрғыдан қарастыра бастады. Оның 
«Кедейлерге достық сапар: қайырымдылық ұйымдарында жұмыс 
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істейтіндерге арналған нұсқаулық» кітабында әлеуметтік жұмыстың ғылыми 
негізделген әдістері баяндалған. Келесі жұмысында «Әлеуметтік диагноздар» 
(1917) М.Ричмонд өзінің әлеуметтік жұмыс әдісін егжей-тегжейлі ұсынды, 
кейінірек ол жеке әлеуметтік жұмыс әдісі деп аталды. Шамамен осы уақытта 
әлеуметтік жұмыс бойынша кәсіби мамандарды даярлау бойынша алғашқы 
мектептер пайда болады, және кітап Еуропа мен АҚШ оқу орындары үшін 
маңызды оқулыққа айналады [77]. 

М. Ричмонд кедейлікті жеке адамның өзінің тәуелсіз өмірін ауру 
ретінде ұйымдастыра алмауы ретінде қарастырды. Клиент науқастың бір түрі 
ретінде әрекет етті, ал әлеуметтік жұмыс маманының міндеті оның 
проблемаларын өз бетінше шешу мүмкіндігіне, қиын жағдайда тұрған 
адамның «әлеуметтік сауығуына» дайындаумен шектелді. М. Ричмонд өзінің 
кітабында әлеуметтік жұмыста отбасымен немесе жеке адаммен әр жағдайда 
бағалау, әлеуметтік диагноз қою және көмек көрсету әдісін (жеке 
психотерапия) таңдауда негіз болу маңызды екенін атап өтті. Диагноз сол 
кезде қайырымдылық ұйымдары негізінен басшылыққа алған жалпы 
моральдық критерийлерге қарағанда ғылыми негізделген болуы керек. 
Әлеуметтік диагноз клиенттің әлеуметтік жағдайы мен жеке басын бағалауды 
қамтиды. М.Ричмонд адамның және оның әлеуметтік ортасының 
ресурстарын дамыту мен босатудан тұратын әлеуметтік жұмыс 
мамандарының негізгі тезисін толықтыра отырып, әлеуметтік көмекті 
адамның және оның әлеуметтік ортасының өзгеруі болып табылатын 
шаралардың жиынтығы ретінде қарастырды. 

1915-1920 жылдардағы ғылыми жарияланымдарда. М. Ричмонд 
әлеуметтік жұмыс сапасын бағалаудың, схемалардың, сараптамалардың кең 
жиынтығын, әлеуметтік жұмыс маманы шешуі керек әлеуметтік 
мәселелердің диагнозын, клиенттердің мәселелерін жанама «емдеу» әдісі мен 
тікелей әдісті қолдана отырып шешу әдісін ұсынды. 

Жанама әдіс - бұл қоршаған ортаға әсер ету, әлеуметтік ортаны өзгерту 
арқылы клиенттің өмірлік жағдайына оған қолайлы бағытта әсер ету, 
мәселені шешу [77]. 

Тікелей әдіс - бұл кеңестер, ұсыныстар, сендіру, сондай-ақ Клиентті 
шешім қабылдауға және қабылдауға тарту үшін ұтымды пікірталастар 
арқылы клиенттің өзіне тікелей әсер ету. Серіктестік қарым-қатынас орнату 
арқылы әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман клиентке шешім қабылдау 
тұрғысынан да, клиенттің мүддесі үшін кейінгі нақты іс-әрекеттермен де әсер 
етуі керек. Клиент пен әлеуметтік жұмыс маманы арасындағы сенімді қарым-
қатынасты орнату өте маңызды. 

Клиентке әсер етудің жанама және тікелей әдістері әлеуметтік жұмыс 
теориясындағы социологиялық және психологиялық екі негізгі бағыттың 
одан әрі дамуына әкелді. 

Диагностикалық мектеп Нью-Йорктегі Смит колледжімен тікелей 
байланысты, онда 1918 жылдан бастап әлеуметтік жұмыс мамандарын 
даярлау жүзеге асырылады. Жеке психотерапиядағы бағыт ретінде 
диагностикалық тәсіл нақты әлеуметтік диагнозды белгілеу және кейінгі 



158    

көмек көрсету үшін клиент туралы деректердің үлкен көлемін қамтиды, ал 
жағдайды бағалаудан гөрі клиенттің жеке басын бағалау маңызды болды. 
Әлеуметтік жұмыс маманы мен клиент арасындағы қарым-қатынас 
авторитарлық негізде құрылды, онда әлеуметтік жұмыс маманы сыртқы 
сарапшы ретінде әрекет етті. Әлеуметтік жұмыс мамандарының арасында 
диагностикалық мектептің өкілдері 3 теориясының ең күшті әсерін бастан 
өткерді. Олар клиенттің ішкі әлеміне назар аударып, әлеуметтік орта мен 
әлеуметтік процестерді артта қалдырды. Психоанализдің әсерінің 
жоғарылауымен клиенттің балалық шағы туралы ақпарат жинауға, оның 
жеке басын бағалауға баса назар аударылады, ал жағдайды бағалау екінші 
реттік болады [77]. 

Жалпы, фрейдизмді жақтаушылардың, ең алдымен  З. Фрейдтің 
көрнекті жетістіктері, оларды әлеуметтік-оңалту тәжірибесінде кеңінен 
қолдану, 20-30 жылдардағы әлеуметтік жұмыс мамандарының қызметінің 
қиындауы әлеуметтік жұмыс модельдерінде психодиагностикалық бағыттың 
үстемдігіне әкелді. 

Әлеуметтік жұмыс мамандарын даярлау бойынша тағы бір оқу орны – 
Пенсильвания әлеуметтік жұмыс мамандары мектебі 30-шы жылдары 
әлеуметтік ортаға деген қызығушылыққа және әлеуметтік қызмет аясында 
көрсетілетін қызмет ретінде көмек көрсету процесіне байланысты басқа 
бағытты дамытты. Бұл бағыт функционалды мектеп деп аталды. 
Функционалды мектеп өкілдерінің теориялық көзқарастарының дамуына 
австриялық психоаналитик Отто Ранк, кейіннен Карл Роджерс идеялары әсер 
етті. 

Функционалды мектеп О.Ранктың клиенттің өзгергісі келетіндігі, оның 
көмекті қабылдау қабілеті, сондай-ақ көмек көрсету кезінде функциялардың 
бөлінуі туралы идеясына негіз болды. Бұл бағыттың өкілдері, 
диагностикалық мектептен айырмашылығы, клиенттің ерте балалық шағына 
және нақты диагноз қоюға емес, өзгеру процесінің басталуына назар 
аударды. Функционалды мектеп аясында көмек қабылдау және ұсыну 
әдістемесі ұсынылды. Процесс және құрылым сияқты ұғымдарға, сондай-ақ 
клиент пен әлеуметтік жұмыс маманы арасындағы дұрыс қарым-қатынасты 
құруға баса назар аударылады. Әлеуметтік жұмыс маманының міндеті клиент 
үшін көмек алуға мүмкіндік беру болды. 

Джон Дьюи теориясынан «өзін – өзі анықтау» ұғымы алынды-
клиенттің өзі үшін шешім қабылдау құқығы. Осылайша, әлеуметтік 
жұмыстың мәнін заманауи түсінуге көшу және әлеуметтік жұмыс маманы 
мен клиент арасындағы ресми және авторитарлық қатынастардан бас тарту 
бар. 

1930 жылы шыққан Вирджиния Робинсонның (Пенсильвания мектебі) 
«Әлеуметтік жеке психотерапиядағы өзгеріс психологиясы»кітабы 
функционалды мектептің теориялық негізін қалыптастыру үшін маңызды 
болды. Мұнда клиент көмек көрсету процесінің орталығына 
орналастырылады және тек әлеуметтік жұмыс маманы үшін маңызды, ол 
клиенттің өзі өзінің өткенін талқылау үшін тақырып ретінде таңдайды [77]. 
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көмек көрсету үшін клиент туралы деректердің үлкен көлемін қамтиды, ал 
жағдайды бағалаудан гөрі клиенттің жеке басын бағалау маңызды болды. 
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австриялық психоаналитик Отто Ранк, кейіннен Карл Роджерс идеялары әсер 
етті. 
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мен клиент арасындағы ресми және авторитарлық қатынастардан бас тарту 
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Функционалды мектептің өкілдері, диагностикадан айырмашылығы, 
клиент өзін жақсы білетіндіктен, оның кәсіби көмекшісі емес, өз 
проблемасының сипатын өзі ғана анықтай алады деп сенді. Маманның 
міндеті Әлеуметтік жұмыс маманы мен клиент арасындағы қарым-қатынасты 
қалыптастыру және көмек көрсету процесі үшін жауапкершілікті қабылдау 
болды. 

Бұл мектеп өкілдерінің пікірінше, адам әрдайым тұрақты даму 
жағдайында болады, жағымды нәрсеге ұмтылады. Даму процесіне ықпал 
ететін немесе кедергі келтіретін әлеуметтік орта үлкен рөл атқарады. 
Әлеуметтік факторлардан басқа, экономикалық және мәдени факторлар да 
маңызды болып көрінеді. Сонымен қатар, жеке тұлға өзін-өзі жүзеге асыру 
үшін жеке жауап береді. Қоршаған ортамен өзара әрекеттесу кезінде адам 
өмір бойы сақталатын белгілі бір мінез-құлық үлгілерін жасайды, бұл 
модельдерді зерттеу адамның қалай өсіп, дами алатындығын түсіну үшін 
қажет. 

Функционалдық мектептің айтуынша, басқа адамның «Мен» туралы 
білу мүмкін емес, оның орнына клиент аша алатын қарым-қатынас жасау 
қажет. Осыған байланысты әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман өзін-өзі 
жақсы білуді қажет етеді. Әлеуметтік жұмыс маманын даярлау өзін-өзі тану 
мен өзін-өзі дамытуға ықпал ететін «толықтай имплантациядан» тұруы керек. 

Әлеуметтік жұмыстағы негізгі көзқарастардың қатарына әлеуметтік-
психологиялық көзқарасты да айту керек. Бұл бағыт Гамильтон 
диагностикалық мектебінің теоретиктерінің бірінің (1930) еңбектерінде 
дамыды. Бұл мектептің өкілдері тұжырымдаманы айналымға енгізді 
«жағдайдағы тұлға», онда жағдай мен жеке тұлға арасындағы өзара 
әрекеттесу туралы айтылады. Бұл үш жақты бейнені зерттеу (жағдай, тұлға, 
адам мен жағдай арасындағы өзара әрекеттесу) және әлеуметтік - 
психологиялық көзқарасты құрайды. Д. Холлис (1964) әлеуметтік-
психологиялық жұмыс жасалуы керек бірқатар принциптерді әзірледі: 

1. Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман өз клиентін ол сияқты қабылдауы, 
оған қызығушылық танытуы, құрметпен қарауы керек. 

2. Клиенттің қажеттіліктері басты назарда болуы керек. 
3. Клиентті түсіну объективті және ғылыми негізделген болуы керек. 
4. Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман клиенттің өзіне және басқаларға 

зиян тигізбеуі үшін кейбір сәттерде жауапкершілікті өз мойнына алуға дайын 
болуы керек. 

5. Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман клиенттің өз шешімін қабылдау 
құқығын құрметтеуі тиіб. 

90-жылдардың басында ғылыми әдебиеттерде «түсіну әлеуметтік 
құбылыс, ерекше әлеуметтік қызмет ретінде»әлеуметтік жұмысты теориялық 
негіздеудің бірнеше модельдері көрсетілген. Барлық осы модельдерді 
теориялардың үш тобына дейін қысқартуға болады: 1) әлеуметтануға 
бағытталған; 
2) Әлеуметтік жұмыстың психологиялық-бағдарланған теориялары; 3) 
әлеуметтік жұмыстың психологиялық-әлеуметтанушылық (пәнаралық, 
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әлеуметтік-психологиялық немесе кешенді бағдарлау) теориялары. 
1. Әлеуметтік жұмыс мәселелерін теориялық тұрғыдан түсінудің 

психологиялық-бағытталған модельдері-бұл әлеуметтік жұмыстың 
теориялық тұжырымдамаларының жиынтығы, оның негізінде психологиялық 
мәртебенің заңдылықтары, адамның дамуы туралы білім экзистенциалистік 
модель, психодинамика, гуманистік модель және т. б. 

2. Әлеуметтік жұмысты теориялық тұрғыдан  түсінудің  
әлеуметтанулық-бағытталған модельдері-қоғамның құрылымына, әлеуметтік 
даму заңдылықтарын білуге, оның әлеуметтік институттарының өзара 
әрекеттесуіне негізделген әлеуметтік жұмыстың теориялық 
тұжырымдамаларының жиынтығы (рұқсат етілген модель, экологиялық 
жүйелер теориясы және т.б.). 

3. Әлеуметтік жұмыс мәселелерін теориялық тұрғыдан түсінудің 
күрделі немесе жан-жақты бағытталған модельдері-бұл биосоциалдық 
болмыс ретінде адамның өмірлік күштерін қорғау мәселелерін тұтас 
қарастыруға бағытталған әлеуметтік жұмыстың теориялық 
тұжырымдамаларының жиынтығы (өмірге бағытталған модель, әлеуметтік-
педагогикалық модель және т.б.) [77]. 

 
6.2. ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
6.2.1. Пән ретінде әлеуметтік жұмыс технологиясының мәні мен 

міндеттері 
 

Кез-келген қызмет саласында технологияны игеру, оны практикада 
дәйекті қолдану кәсіпқойға қойылатын маңызды талап болып табылады, 
сондықтан әлеуметтік жұмыс саласындағы кәсіби білімі бар маман даярлау 
бағдарламасы негізгі оқу пәндерінің бірі ретінде әлеуметтік жұмыс 
технологиясын қамтиды. 

Технология (грек. techne-өнер, шеберлік, шеберлік + logos – ілім) - 
объектіні өңдеу және сапалы түрлендіру құралдары мен тәсілдері туралы 
білім жүйесі. 

Әлеуметтік технология мен әлеуметтік жұмыс технологиясының 
объектісі әлеуметтік процестер болып табылады, бірақ бұл әртүрлі деңгейдегі 
процестер. Алайда, зерттеудің жалпы объектісі әлеуметтік жұмыс 
технологиялары мен әлеуметтік технологиялардың органикалық терең ішкі 
пәнаралық байланыстарының болуын анықтайды және анықтайды [78]. 

Әлеуметтік жұмыс технологиясы мен әлеуметтік технологияның 
арақатынасын түсіну үшін біз осы ұғымдарға анықтама береміз. 

Әлеуметтік жұмыс технологиясы - бұл әлеуметтік қызмет көрсетуге, 
қиын өмірлік жағдайға тап болған азаматтарға көмек пен қолдау көрсетуге 
бағытталған әлеуметтік технологиялардың бір саласы. 

Әлеуметтік технологиялар - бұл әлеуметтік процестер мен 
қатынастарды адам өміріндегі реттеу мен түрлендірудің оңтайлы тәсілдері 
туралы білім жүйесі, сонымен қатар әлеуметтік процестер мен қатынастарды 
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әлеуметтік-психологиялық немесе кешенді бағдарлау) теориялары. 
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Кез-келген қызмет саласында технологияны игеру, оны практикада 
дәйекті қолдану кәсіпқойға қойылатын маңызды талап болып табылады, 
сондықтан әлеуметтік жұмыс саласындағы кәсіби білімі бар маман даярлау 
бағдарламасы негізгі оқу пәндерінің бірі ретінде әлеуметтік жұмыс 
технологиясын қамтиды. 

Технология (грек. techne-өнер, шеберлік, шеберлік + logos – ілім) - 
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реттеу мен түрлендірудің оңтайлы әдістерін алгоритмдік қолдану 
практикасы. 

Әлеуметтік технологиялар саласындағы мамандар әлеуметтік саладағы 
практикалық қызметті технологияландырудың мынадай қажетті шарттарын 
әзірледі: 

• әсер ету объектісі белгілі бір дәрежеде күрделілікке ие болуы 
керек, яғни. әлеуметтік жүйенің белгілері болуы керек; 

• әлеуметтік ықпал ету объектісі жүйесінің элементтері, оның 
құрылымының (құрылымының) ерекшеліктері және жұмыс істеуі 
ерекшеленуі тиіс; 

• нақты болып жатқан процестерді ресімдеу және оларды белгілі 
бір рәсімдер, операциялар, көрсеткіштер түрінде ұсыну мүмкіндігі; 

• жаңа жағдайларда рәсімдерді, операцияларды немесе 
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Әлеуметтік жұмыс технологиясын дамытудың үш негізгі кезеңі бар: 
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Әдістемелік кезең әлеуметтік саясат объектісінің немесе әлеуметтік 
жұмыс клиентінің жағдайы туралы ақпарат алу көздерін, жолдары мен 
тәсілдерін таңдау, өңдеу құралдары мен әдістерін анықтау, осы ақпаратты 
талдау және қорытындыларды трансформациялық іс-әрекеттің нақты 
ұсыныстарына айналдыру принциптерін таңдау мәселелерін шешумен 
сипатталады. 

Процедуралық кезең тәжірибелік қызметті ұйымдастырумен 
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байланысты мәселелерді шешуді, ұсыныстардың кемшіліктерін жою және 
жою бойынша әрекеттер алгоритмін құруды қамтиды. 

Әлеуметтік жұмыс технологиясының мазмұны қызмет бағдарламасын, 
жобаны, белгілі бір алгоритмді және қойылған міндеттерді шешу процесінде 
іс-әрекеттің логикалық реттілігін, белгіленген процедуралық әрекеттердің 
стандартын немесе стандартын, қызмет барысы мен нәтижелерін, ұйымды 
бағалаудың объективті критерийлерін негіздеуден тұрады. Әлеуметтік 
жұмыс технологиясы сипатталады: 

• маманның клиентпен жұмысының нысандары мен мазмұнын 
үнемі өзгертуден және қызметтің эвристикалық сипатынан тұратын 
динамизм; 

• клиентпен жанама немесе тікелей байланысты үнемі ұстап тұру 
және оған әсер ету қажеттілігінен туындаған үздіксіздік; 

• клиенттермен жұмыс жасау кезіндегі кезеңдердің, сатылардың 
және рәсімдердің тұрақты, стереотиптік қайталануында көрінетін циклдік; 

• мақсат анықталған сәттен бастап шешім орындалғанға дейін 
клиенттерге біркелкі әсер етпейтін процестің дискреттілігі. 

Осылайша, әлеуметтік жұмыс технологиясы оның практикалық, 
қолданбалы жағын көрсетеді. Технологиялық процестердің мәнін, 
ерекшелігін және мазмұнын терең меңгеру және ену - әлеуметтік қызмет 
мамандары мен әлеуметтік қызмет саласының кадрларының кәсібилігінің 
негізі[78]. 

Әлеуметтік жұмыс технологиясы - бұл белгілі бір әлеуметтік мақсатқа 
қол жеткізетін және әсер ету объектісі түрлендірілетін қызмет алгоритмі, бұл 
әрекет бір реттік әсер ету актісіне енбейді, бірақ әлеуметтік жұмыстағы әрбір 
жаңа мәселені шешу кезінде циклді түрде қайталанатын мазмұнның, 
әдістердің, формалардың өзгеруімен сипатталатын процесб. 
 
  6.2.2. Технологиялық процестің мәні мен құрылымы 
 

Процесс - бұл ішкі немесе сыртқы факторлардың әсерінен объектінің 
күйінің динамикасы (өзгеруі). Әлеуметтік жұмыста клиенттің өмір сүру 
жағдайлары мен әлеуметтік жағдайлары сыртқы факторлар ретінде 
қарастырылады, ал ішкі факторлар адамның немесе адамдар тобының 
моральдық-психологиялық, физиологиялық және физикалық ресурстары 
болып табылады. 

Әлеуметтік жұмыс маманының ішкі және сыртқы факторларға 
мақсатты әсері, оларды клиенттің мүддесі үшін іске қосу әлеуметтік жұмыс 
технологиясының негізгі функциясы болып табылады. Әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маман ақпаратты талдауға, белгілі бір жеке (немесе топтық) 
мәселені шешудің нұсқаларын дайындауға және жоспарланған іс-қимыл 
жоспарын іс жүзінде жүзеге асыруға тікелей қатысады, яғни ол клиенттің 
өміріне әсер ету технологиясының жасаушысы және белсенді қатысушысы 
болып табылады. 

Процесс ретінде әлеуметтік жұмыс технологиялары белгілі бір уақытқа 
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Процесс ретінде әлеуметтік жұмыс технологиялары белгілі бір уақытқа 

   

тән, ол мақсатты немесе тапсырманы тұжырымдаудан бастап оны 
практикалық шешуге дейінгі уақытты қамтиды, бұл клиенттер мен 
әлеуметтік жұмысты ұйымдастырушылар арасындағы өзара әрекеттесудің 
толық циклін құрайды. Қызметтің мазмұнын бір оймен қайталанатын, 
тұрақты, уақыт бойынша дәйекті түрде өзгерту-технологиялық процестің 
маңызды сипаттамасы [78]. 

Біріншіден, технологиялық процестің негізін операциялар (әрекеттер) 
алгоритмі құрайды. Алгоритм - бұл бастапқы деректермен анықталған 
нәтижені қалай алу керектігін және операциялардың қандай реттілігін дәл 
көрсететін мәселелерді шешуге арналған бағдарлама. Әлеуметтік жұмысқа 
қолдануда бұл термин әлеуметтік жұмыс объектісін түрлендіруге және оны 
қажетті күйге аударуға бағытталған әсерлердің реттілігі ретінде түсініледі. 
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технологиялық процесте операциялардың бірі - бұл клиентпен әлеуметтік 
жұмыстың нақты жағдайларында тәуелсіз мәнге ие болатын диагноз [78]. 

Алгоритммен белгіленген операциялар мен рәсімдердің реттілігі 
технологиялық процестің мазмұны мен құрылымын көрсетеді. 

Технологиялық процестің ең жалпы түрінде төрт негізгі процедуралық 
кезеңді бөлуге болады: 

1. Әсер ету мақсатын тұжырымдау. 
2. Әсер ету әдістерін таңдау және дамыту. 
3. Әсер етуді ұйымдастыру. 
4. Әсер ету нәтижелерін бағалау және талдау. 

Әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде, егер басқарушылық қатынастар 
жеткілікті түрде реттелген болса, белгілі бір операциялар жасалмауы мүмкін, 
өйткені әлеуметтік қызметтер персоналы шешетін көптеген мәселелер 
көбінесе бірдей. Алайда, бұл тек алдын-ала және олардың алдын-ала шешімі, 
әлеуметтік жұмысты ұйымдастырушыларда осы операция бойынша дайын 
нәтижелердің болуы туралы, бірақ технологиялық процестің 
құрылымындағы кез-келген операцияны елемеу туралы емеб. 

  
  

6.2.3. Технологиялық процестің мазмұны 
 

Әлеуметтік жұмыстың технологиялық міндеті-әлеуметтік мәселені 
анықтау және әлеуметтік қызметтердің қол жетімді құралдары мен 
құралдарын қолдана отырып, әлеуметтік жұмыс объектісінің әлеуметтік 
жұмыс жөніндегі маманының мінез-құлқы мен іс-әрекетін оған әлеуметтік 
көмек көрсету үшін уақтылы түзету. Әлеуметтік проблеманың сипаты 
клиентпен әлеуметтік жұмыстың құралдарын, мазмұнын, нысандары мен 
әдістерін анықтауға байланысты болатын маңызды фактор болып табылады. 

Әлеуметтік проблема - бұл күрделі танымдық міндет, оны шешу 
маңызды теориялық немесе практикалық нәтижелерге әкеледі. Оны шешу 
үшін әлеуметтік әсер ету объектісі, оның өміріне, мінез-құлқына және 
жағдайына әсер ететін жағдайлар, жағдайлар және басқа факторлар туралы 
тиісті ақпарат қажет [78]. 

Әлеуметтік жұмыс үшін жеке тұлға мен әлеуметтік ортаның өзара 
әрекеттесу процесінде туындайтын жеке проблемалар ерекше мәнге ие 
болады. Әлеуметтік ортаға адамның қажеттіліктерін іске асыруды және 
әлеуметтік мүдделерін қорғауды белсендіретін (немесе блоктайтын) барлық 
факторлар кіреді. Әлеуметтік мәселені шешудің маңызды шарттарының бірі-
оны дәл тұжырымдау. Егер мәселе дұрыс тұжырымдалған болса, онда бұл, 
біріншіден, жетіспейтін ақпаратты дұрыс бағытта іздеуге мүмкіндік береді; 
екіншіден, әлеуметтік әсердің оңтайлы құралдарын және әлеуметтік 
жұмыстың тиімділігін таңдауды қамтамасыз етеді. Негізділік - әлеуметтік 
мәселені тұжырымдаудың маңызды талаптарының бірі. Ол нақты 
алғышарттар мен қажеттіліктерден туындауы керек.  

Нақты тұжырымдалған мәселе-әлеуметтік жұмыс пен әлеуметтік 
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қызметтерді ұйымдастырушылардың күрделі танымдық-аналитикалық 
қызметіндегі бастапқы, бастапқы буын. 

Әлеуметтік проблеманың практикалық қажеттілігі мен маңыздылығы 
әлеуметтік қызмет мамандарының қызметін жандандырып, олардың 
зияткерлік, физикалық және ұйымдастырушылық әлеуетін жұмылдырып қана 
қоймай, технологиялық шешімдерді іздестіруге инновациялық, 
шығармашылық сипат береді.  

Әлеуметтік қарама-қайшылық - бұл әлеуметтік өмір 
құбылыстарындағы өзара ерекше тенденциялардың немесе тараптардың 
өзара әрекеттесуі, қарама-қайшылықтардың өзара әрекеттесуі. Бұл, ең 
алдымен, әлеуметтік топтардың немесе адамдардың бірлескен өміріндегі 
мүдделерінің сәйкес келмеуінің нәтижесі. Әлеуметтік қайшылықтардың 
көріну сипаты ерекшеліктерге байланысты 
қарама-қарсы үрдістердің (Тараптардың) ол орын алатын жағдайлардан, 
жағдайдан, сондай-ақ шиеленісу дәрежесінен өзара іс-қимылы [78]. 

Әлеуметтік қарама-қайшылық дамып, бейтараптандыратын факторлар 
болмаған кезде шиеленістің төтенше деңгейіне жетеді. Оның дамуында 
қарама-қайшылық бірнеше кезеңнен өтеді: жеке бас сатысы, қарама-
қайшылықтар кезеңі, маңызды айырмашылықтар кезеңі, қақтығыс кезеңі. 

Өмір процесінде кез-келген адам отбасылық және отбасылық 
қатынастарға, ата-аналармен, туыстарымен, балалармен, жолдастарымен 
және достарымен, ұжыммен және қоғамдық ұйымдармен, әртүрлі 
бірлестіктермен және, сайып келгенде, қоғаммен қарым-қатынасқа түсетіні 
түсінікті. Бұл қарым-қатынас процесінде мүдделер, қажеттіліктер және 
оларды жүзеге асыру дәрежесіндегі объективті жеке айырмашылықтарға 
байланысты проблемалар туындауы мүмкін. Жеке мәселе - бұл адамның 
талаптары мен олардың қанағаттану дәрежесі арасындағы қақтығыб. Мұндай 
қақтығыс рухани немесе материалдық, әлеуметтік немесе психологиялық, 
физиологиялық немесе моральдық, тұрмыстық немесе өндірістік, кейде 
олардың тіркесімі болуы мүмкін. 

Технологиялық тұрғыдан алғанда, жеке мәселелерді шешуде 
әлеуметтік жұмыста келесі принциптерді сақтау керек: 

• құралдардың нақты шешілетін мәселелерге сәйкестігі; 
• жеке мәселелерді талдау және шешудегі жүйелік тәсіл; 
• қолданылатын құралдардың пәрменділігін бақылау; 
• клиенттің рухани және физикалық ресурстарына сүйену; 
• жұмыс барысында мазмұнын, әдістері мен формаларын түзету. 
Бірлесе отырып, бұл принциптер әлеуметтік мәселелерді шешудің 

тиімділігін қамтамасыз етеді, бірақ оларды жүзеге асыру клиенттерге әсер 
етудің таңдалған құралдарының тиімділігін үнемі тексеруді қажет етеді. 
Технологиялық процесс келесі кезеңдер мен операцияларды қамтиды: 

1. Алдын – ала кезең-мәселені анықтау, бағалау және саралау, оның 
пайда болуына себеп болатын факторлардың жиынтығын анықтау 
операциялары жүзеге асырылады. Психологиялық тұрғыдан алғанда, 
әлеуметтік жұмысты ұйымдастырушы өзінің зияткерлік, кәсіби және 
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моральдық-психологиялық әлеуетін жұмылдыра отырып, оны шешуге 
бейімделеді. Сонымен бірге, белгілі бір әлеуметтік мәселені шешуде 
әлеуметтік қызметтердің тиімділігі мен тиімділігі критерийлері нақтыланады. 
Сонымен қатар, мамандар мен әлеуметтік қызметтердің іс-әрекеттерінің 
сәттілігін бағалау критерийлері Әлеуметтік жұмыстың мақсаты мен нақты 
міндеттерін қою мен тұжырымдауда көрініс табуы мүмкін. 

2. Мақсат қою кезеңі-ұйымдастырушылар мен әлеуметтік жұмыс 
мамандарының қызметінің мақсатты бағытын бастапқы тұжырымдау жүзеге 
асырылады. Мақсат оған қол жеткізудің мүмкін жолдары мен құралдарын 
таңдауды анықтайды, клиенттердің жағдайлары мен әлеуметтік ортасы 
туралы қосымша ақпарат көздерін іздеу бағыттарын анықтайды. Мақсатты 
қондырғыда нақты құралдар мен оны пайдалану шарттарын ескере отырып, 
әлеуметтік жұмысты ұйымдастырушылардың ниеті мен ниеті көрінеді. 
Мақсат нақты және нақты тұжырымдалуы керек; ол нақты орындаушылар 
үшін түсінікті болуы керек. Қосымша ақпарат алу арқылы оны нақтылауға, 
түзетуге, өзгертуге және тіпті толығымен өзгертуге болады. 

3. Ақпаратты өңдеу кезеңі-қосымша ақпарат көздерін іздеу, 
ақпаратты жинау және жүйелеу, оны жалпылау және талдау. Талдау 
жұмысының нәтижелерінен туындайтын тұжырымдар мақсаттар мен 
міндеттерді нақтылау, іс-қимыл бағдарламасын әзірлеу, әлеуметтік 
жұмыстың ұйымдастырушылық нысандарын, мазмұны мен әдістерін анықтау 
үшін маңызды негіз болады. 

4. Процедуралық-ұйымдастырушылық жұмыс кезеңі-белгілі бір 
орындаушылар белгіленген мерзімде және уақытта бағдарламада белгіленген 
әлеуметтік ықпал ету шараларын дәйекті түрде жүзеге асырады, нәтижелерді 
әлеуметтік жұмыстың сәттілік өлшемдерімен салыстырады және 
салыстырады. 

5. Жұмыстың бақылау-аналитикалық кезеңі - технологиялық 
циклдің соңғы кезеңі, онда әлеуметтік жұмысты ұйымдастырушылар 
мамандар қызметінің нәтижелерін талдайды, әлеуметтік жұмыс мәселелерін 
сәтті шешуге кедергі келтіретін себептерді анықтайды, әлеуметтік 
мәселелерді оң шешуге ықпал ететін факторларды анықтайды және 
болашақта осы себептерді жою жолдарын белгілейді. 
 
 

6.2.4. Әлеуметтік технологиялар типологиясы 
 

Кез-келген әлеуметтік технология белгілі бір нюанстармен бірге жүреді 
және мақсатты түрде қолданылады. Ол субъектілердің де, әлеуметтік қызмет 
объектілерінің де ерекшеліктерін ескермей жобалана немесе енгізіле 
алмайды. Бір әлеуметтік мәселені шешу үшін тек мүмкін емес, сонымен 
қатар әлеуметтік технологиялардың «жиынтығын» енгізу және дамыту қажет. 
Мысал ретінде медициналық мекемелердің ерекшелігіне байланысты 
халыққа медициналық қызмет көрсету технологияларының алуан түрін 
келтіруге болады. Бұл медициналық мекемелердің мемлекеттік жүйесі, бұл 
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моральдық-психологиялық әлеуетін жұмылдыра отырып, оны шешуге 
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жедел медициналық көмек көрсету, медициналық оңалту, түрлі ауруларды 
емдеу, олардың алдын алу технологиясы, бұл медициналық мекемелерді 
қаржыландыру көздері тұрғысынан сақтандыру және жеке меншік. Сонымен 
қатар, медициналық қызмет көрсету технологиясының әртүрлілігі әр 
науқастың денсаулығына байланысты нақты мәселелерді шешудің өзіндік 
технологиясы болып табылады. 

Келесі мысалда әлеуметтік технологиялардың ерекшелігін одан да 
нақты және нақты көрсетуге болады. Мүмкіндігі шектеулі балалары бар 
отбасыларды әлеуметтік қорғау міндетін шешу үшін белгілі бір субъективті 
және объективті алғышарттар мен жағдайлар қажет. Біз мұндай жағдайлар 
мен алғышарттар туралы айтып отырмыз, онсыз мәселені шешу де, қою да 
мүмкін емеб. Егер мүмкіндіктері шектеулі балалары бар үш отбасын 
ұсынатын болсақ, олардың әрқайсысының өзіндік ерекше жағдайлары бар: 
баланың сырқаттануы, оның жасы, материалдық деңгейі, тұрғын үймен 
қамтамасыз етілу дәрежесі, отбасының толықтығы немесе толық болмауы, 
басқа туыстарының көмегі, психологиялық ахуал және т. б. 

Мұндай отбасылардың барлығында ортақ мәселе бар – мүмкіндігі 
шектеулі бала, бірақ әркімнің жағдайы әртүрлі, сондықтан бұл отбасылармен 
жұмыс істеу процесі бірдей бола алмайды. Бір жағдайда психотерапия қажет, 
екінші жағдайда – материалдық көмек, үшінші жағдайда – медициналық-
әлеуметтік оңалту. 

Осылайша, бір мәселені шешуге арналған технологиялар ғана емес, 
сонымен қатар әр нақты отбасының проблемасын шешуге мүмкіндік беретін 
технологиялар да өте маңызды. 

Әлеуметтік технологиялардың алуан түрлілігін анықтайтын келесі 
фактор-бұл әлеуметтік технологияларды әзірлеу және орындау мамандары 
иеленуі керек кәсібиліктің, Біліктіліктің, тәжірибенің және басқа да көптеген 
қасиеттердің әртүрлі деңгейі. 
Сонымен, әлеуметтік технологиялардың алуан түрлілігі: 

• әлеуметтік технологиялар объектілерінің жүйелі, күрделі 
сипатымен;     

• әлеуметтік іс-әрекет және әлеуметтік қатынастар түрлерінің 
кеңдігімен; 

• әлеуметтік іс-әрекет процесінде қолданылатын құралдар, 
формалар мен әдістердің әртүрлілігімен; 

• әлеуметтік технологияларды орындаушылар мен әзірлеушілердің 
әр түрлі кәсіби деңгейімен байланысты [78].     
 
 

6.2.5. Әлеуметтік технологиялардың жіктелуі 
 

Әлеуметтік технологиялардың алуан түрлілігі оларды теру мен 
жіктеуді қажет етеді. 

Типология ғылыми әдіс ретінде, оның негізі объектілер жүйесін бөлу 
және оларды тип немесе жалпыланған модель арқылы топтастыру болып 
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табылады, маңызды әдіснамалық функцияны орындайды. Типологияда 
қолданылатын негізгі логикалық формалар-жіктеу, тип, систематика. 
Әлеуметтік жұмыстағы Типология: 

• әлеуметтік технологияларды бағдарламалау және ғылыми 
негіздеу нысаны ретінде әрекет етеді; 

• индикативті функцияны орындайды; 
• ол болжамды функцияны орындайды: практикада қолданылатын 

құралдарды шығармашылық өңдеу негізінде белгілі бір технологияларды 
әртүрлі жағдайларда қолдану нәтижесін болжауға мүмкіндік ашады. 

Әлеуметтік технологияларды типтендіру және жіктеу кез-келген басқа 
практикалық іс-әрекетте қолданылатын принциптерге негізделген. 

Технологияның жекелеген түрлері арасындағы маңызды 
байланыстарды білуге негізделген жүйелеу әлеуметтік технологияларды 
жіктеу үшін ең құнды болып табылады. 

Әлеуметтік технологиялар типологиясының негізі келесі белгілер 
болуы мүмкін: 

• ауқымы және иерархия әсер ету (құрлықтық, жаһандық, 
өңірлік және т. б.); 

• ықпал ету объектісінің қауымдасу дәрежесі (жеке тұлға, 
әлеуметтік топтар, қоғам, еңбек ұжымы); 

• сфера тіршілік және әлеуметтену адамдар (өндірістік, 
әлеуметтік, саяси, рухани салалар); 

• деңгейі әзірлеу әлеуметтік технологиялар (нақты - 
қолданбалы, теориялық); 

• қойылған міндеттерді шешу үшін пайдаланылатын құралдар, әсер 
ету құралдары мен тәсілдері; 

• әлеуметтік нысандардың жетілу дәрежесі; 
• қоғамдық өмір саласы: экономика, денсаулық сақтау, білім беру, 

ғылыми қызмет; 
• осы технологияны қолдану нәтижесінде жүзеге асырылатын 

мақсат. 
В. Н. Иванов және В. В. Богдан әлеуметтік технологиялардың келесі 

жіктелуін ұсынады: 
• басқару стратегиясын іздеу технологиялары; 
• Ақпараттық технологиялар; 
• әлеуметтік болжау және модельдеу технологиялары; 
• инновациялық технологияларды оқыту; 
• енгізу технологиялары; 
• өткен тәжірибе технологиялары. 
В. И. Банерушев жіктеудің негізі ретінде технология қолданылатын 

әлеуметтік кеңістіктің деңгейін қабылдай отырып, келесі жіктеуді ұсынады: 
• демографиялық; 
• жаһандық; 
• әскери; 
• экономикалық; 
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табылады, маңызды әдіснамалық функцияны орындайды. Типологияда 
қолданылатын негізгі логикалық формалар-жіктеу, тип, систематика. 
Әлеуметтік жұмыстағы Типология: 

• әлеуметтік технологияларды бағдарламалау және ғылыми 
негіздеу нысаны ретінде әрекет етеді; 

• индикативті функцияны орындайды; 
• ол болжамды функцияны орындайды: практикада қолданылатын 

құралдарды шығармашылық өңдеу негізінде белгілі бір технологияларды 
әртүрлі жағдайларда қолдану нәтижесін болжауға мүмкіндік ашады. 

Әлеуметтік технологияларды типтендіру және жіктеу кез-келген басқа 
практикалық іс-әрекетте қолданылатын принциптерге негізделген. 

Технологияның жекелеген түрлері арасындағы маңызды 
байланыстарды білуге негізделген жүйелеу әлеуметтік технологияларды 
жіктеу үшін ең құнды болып табылады. 

Әлеуметтік технологиялар типологиясының негізі келесі белгілер 
болуы мүмкін: 

• ауқымы және иерархия әсер ету (құрлықтық, жаһандық, 
өңірлік және т. б.); 

• ықпал ету объектісінің қауымдасу дәрежесі (жеке тұлға, 
әлеуметтік топтар, қоғам, еңбек ұжымы); 

• сфера тіршілік және әлеуметтену адамдар (өндірістік, 
әлеуметтік, саяси, рухани салалар); 

• деңгейі әзірлеу әлеуметтік технологиялар (нақты - 
қолданбалы, теориялық); 

• қойылған міндеттерді шешу үшін пайдаланылатын құралдар, әсер 
ету құралдары мен тәсілдері; 

• әлеуметтік нысандардың жетілу дәрежесі; 
• қоғамдық өмір саласы: экономика, денсаулық сақтау, білім беру, 

ғылыми қызмет; 
• осы технологияны қолдану нәтижесінде жүзеге асырылатын 

мақсат. 
В. Н. Иванов және В. В. Богдан әлеуметтік технологиялардың келесі 

жіктелуін ұсынады: 
• басқару стратегиясын іздеу технологиялары; 
• Ақпараттық технологиялар; 
• әлеуметтік болжау және модельдеу технологиялары; 
• инновациялық технологияларды оқыту; 
• енгізу технологиялары; 
• өткен тәжірибе технологиялары. 
В. И. Банерушев жіктеудің негізі ретінде технология қолданылатын 
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• технологиялар азық-түлік дағдарыстар, апаттар, 
қақтығыстар. 

Пайдалану саласын негізге ала отырып, әлеуметтік технологиялардың 
осындай жіктелуін алуға болады: 

• әлеуметтік-саяси; 
• әлеуметтік-экономикалық; 
• рухани; 

• әлеуметтік. 
Әлеуметтік жұмыс технологиясы әлеуметтік шындықты ерекше 

дамыту нысаны ретінде тек теориялық жүйелермен ғана емес, сонымен бірге 
практикалық тәжірибемен, дәстүрлермен, әдет-ғұрыптармен, салт-
дәстүрлермен, әлеуметтік-психологиялық фактілермен және құбылыстармен 
тығыз қарым-қатынаста болады [78]. 
 
 
 6.2.6. Әлеуметтік бейімдеу және оңалту 
 

Әлеуметтік оңалту - бұл қандай да бір себептермен жоғалған немесе 
жойылған әлеуметтік қатынастар мен байланыстарды, субъектінің жеке және 
әлеуметтік маңызды сипаттамаларын, қасиеттері мен мүмкіндіктерін қалпына 
келтіруге бағытталған шаралар кешені. Бұл мақсатты, саналы, ішкі 
ұйымдастырылған процесб. 

Субъектінің әлеуметтік - оңалту шараларына қажеттілігін анықтайтын 
факторларды екі негізгі топқа бөлуге болады: 

1. Объективті, яғни табиғи немесе әлеуметтік негізделген: жасқа 
байланысты өзгерістер; жарақаттар ауыр немесе аурулар; табиғи, 
экологиялық немесе техногендік апаттар; әлеуметтік апаттар (қарулы 
қақтығыс, экономикалық дағдарыс, ұлттық шиеленістің өсуі және т.б.). 

2. Субъективті немесе жеке анықталған: субъектінің мақсаттарын, 
құндылық бағдарлары мен мүдделерін және оның жеке іс-әрекеттерін өзгерту 
(отбасынан кету, оқуды жалғастырудан бас тарту немесе өз еркімен 
жұмыстан шығару); девиантты мінез-құлық формалары және т. б. 

Осы және басқа да ұқсас факторлардың әсерінен адам немесе топ, 
біріншіден, әлеуметтік өмірдің шетіне қарай жылжиды, бірте-бірте кейбір 
маргиналды сипаттамалар мен қасиеттерге ие болады, екіншіден, өздері мен 
сыртқы әлем арасындағы жеке басын жоғалтады. Бұл процестің субъект үшін 
ең маңызды және қауіпті элементтері: 

• әдеттегі әлеуметтік мәртебені және әлемді және мәртебелік мінез-
құлықты қабылдаудың өзіне тән моделін жоғалту; 

• бұзылуы танысжүйесі әлеуметтік байланыстар және 
қарым-қатынастар; 

• бұзылуы танысжүйесі әлеуметтік субъектінің бағдары; 
• өзін-өзі және өзін-өзі бағалау қабілетін жоғалту немесе 

төмендету, олардың іс-әрекеттері, айналасындағы адамдардың іс-әрекеттері 
және нәтижесінде тәуелсіз шешімдер қабылдау [79]. 
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Бұл процестердің нәтижесі адамның жеке басының бұзылуымен бірге 
жүруі мүмкін жеке немесе әлеуметтік жетіспеушілік жағдайы болып 
табылады. 

Әлеуметтік оңалту процесінің мазмұны адамдармен таныс және 
ыңғайлы қарым-қатынасты, әдеттегі міндеттерді, функцияларды және қызмет 
түрлерін қалпына келтіруден тұрады. Бұл мәселені шешу белгілі бір 
себептермен немесе басқа себептермен жоғалған әлеуметтік позицияларға 
субъектінің міндетті түрде «қайтарылуын» білдірмейді. Оны жаңа әлеуметтік 
позициялар мен әлеуметтік мәртебеге жету, жаңа мүмкіндіктер алу арқылы 
шешуге болады. Әлеуметтік оңалту қызметін ұйымдастыру және жүзеге 
асыру процесінде адамға немесе адамдар тобына көмектесу ғана емес, 
сонымен қатар оларға белсенді өмір сүруге мүмкіндік беру, әлеуметтік 
тұрақтылықтың белгілі бір деңгейіне кепілдік беру, жаңа әлеуметтік мәртебе 
ішіндегі мүмкін болатын перспективаларды көрсету және өз қажеттілігі мен 
маңыздылығын сезіну, кейінгі өмір үшін жауапкершілік сезімін 
қалыптастыру қажет. Бұл әлеуметтік оңалту процесінің мақсаттары мен 
құралдарын анықтайды. 

Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік оңалту құралдарына келесі жүйелерді 
жатқызуға болады: 

• білім беру; 
• денсаулық сақтау; 
• бұқаралық ақпарат құралдары және коммуникациялар; 
• кәсіптік даярлау және қайта даярлау; 
• психологиялық көмек және қолдау, Түзету ұйымдары мен 

мекемелері; 
• жеке және әлеуметтік мәселелерді шешу саласында жұмыс 

істейтін қоғамдық және мемлекеттік емес ұйымдар (мүмкіндіктері шектеулі 
немесе кәмелетке толмаған адамды жұмысқа орналастыру, отбасылық немесе 
сексуалдық зорлық-зомбылық құрбандарына көмек көрсету және т.б.) [79]. 

Әлеуметтік оңалтудың негізгі мақсаттарын келесідей сипаттауға 
болады. Біріншіден, әлеуметтік позицияны, субъектінің әлеуметтік 
мәртебесін қалпына келтіру. Екіншіден, субъектінің әлеуметтік, рухани және 
материалдық тәуелсіздіктің белгілі бір деңгейіне жетуі. Үшіншіден, 
субъектінің жаңа өмір жағдайларына әлеуметтік бейімделу деңгейін арттыру. 

Адамдар тартылатын жеке немесе әлеуметтік проблемалардың сипаты 
мен мазмұнына, өз қалауы бойынша да, одан басқа да және шешілуі қажет 
міндеттердің мазмұнына байланысты әлеуметтік оңалтудың келесі негізгі 
түрлері қолданылады. 

1. Әлеуметтік-психологиялық-субъектінің психологиялық және 
психикалық денсаулығының деңгейін арттыруға, топ ішіндегі байланыстар 
мен қатынастарды оңтайландыруға, адамның әлеуетті мүмкіндіктерін 
анықтауға және психологиялық түзетуді, көмек пен қолдауды 
ұйымдастыруға арналған. 

2. Әлеуметтік-медициналық-қалпына келтіру және реконструктивті 
терапияны, адамның толыққанды өмір сүру дағдыларын қалыптастыруды 
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немесе қалпына келтіруді және өмірді ұйымдастыруға және үй 
шаруашылығына көмек көрсетуді қамтиды. 

3. Әлеуметтік-педагогикалық - «педагогикалық немқұрайдылықты» жеңу 
(жеке немесе қосымша сабақтар, мамандандырылған сыныптарды 
ұйымдастыру), адамның білім алу қабілетінің әртүрлі бұзылулары кезінде 
педагогикалық көмекті ұйымдастыру және жүзеге асыру (қамау орындары 
мен ауруханаларда білім беру процесін ұйымдастыру, мүмкіндіктері 
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процестің маңызды элементі-субъектінің өзін-өзі бағалауы, мүмкіндіктері 
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байланысты басқа процеспен – әлеуметтену процесімен тығыз байланысты, 
бұл әлеуметтік субъектінің әлеуметтік байланыстар мен қатынастар жүйесін, 
әлеуметтік құндылықтар мен нормаларды, оларды пайдалану мен тұтынуды 
тану процесіне ғана емес, сонымен бірге жаңа қатынастарды қалыптастыру 
процесіне де белсенді қатысуын, нормалар мен қатынастарды, оларды бөлуді 
және беруді болжайды. Осылайша, әлеуметтік бейімделу мен әлеуметтенудің 
процестері мен ұғымдары бір-бірін толықтырады және өзара анықтайды. Бір 
жағынан, әлеуметтену субъектінің өзгеретін өмір сүру жағдайларын түсіну 
және игеру қабілетінің болуын болжайды, екінші жағынан, әлеуметтік 
бейімделу – жеке тұлғаны әлеуметтендірудің механизмі мен формаларының 
бірін білдіреді. Алайда, бұл екі процесс бір-бірінен айтарлықтай 
ерекшеленеді. 

Әлеуметтену процесі - бұл эволюциялық сипаттағы біртіндеп, ұзақ 
процесс, оның ішінде жаңа білімді, дағдыларды тану, жинақтау және игеру, 
әлеуметтік нормалар мен құндылықтарды өз қызметін реттеудің ішкі 
механизмдеріне (интерьерлеу процесі) айналдыру процесі. Әлеуметтік 
бейімделу барысында барлығы игерілмейді және игерілмейді, бірақ 
әлеуметтік ортаның салыстырмалы түрде маңызды және тұрақты элементтері 
және әлеуметтік мәселелерді шешудің типтік әдістері мен формалары. Адам, 
топ немесе ұйым, ең алдымен, осындай жағдайларға бейімделуі керек және 
осы процестің нәтижелерін кейінгі әлеуметтік бейімделу процесін нақтылау 
және тереңдету үшін негіз немесе негіз ретінде пайдалануы керек [79]. 

Клиенттің әлеуметтік бейімделу процесіне қатыса отырып, әлеуметтік 
жұмыс маманы бұл процесс келесі кезеңдердің бірлігі екенін есте ұстауы 
керек: 

1. Бейімделу соққысы. 
2. Бейімделу ресурстарын жұмылдыру. 
3. «Қоршаған ортаны шақыруға» жауап. 

Әлеуметтік бейімделудің негізгі кезеңдерінің дәйекті өзгеруі олардың 
әрқайсысында әр түрлі механизмдерді қолдануды қамтиды, олардың 
әрқайсысы адамда немесе топта пайда болатын бейімделу мүмкіндіктерімен 
ерекшеленеді және олардың көмегімен өмірдің жаңа жағдайларына 
бейімделу мәселесін шешеді. 

Әлеуметтік бейімделудің негізгі тетіктерін әртүрлі себептермен 
жіктеуге болады. Ең тиімді механизмдерді бөліп көрсетуге және талдауға 
мүмкіндік беретін жіктеу, біріншіден, бейімделу процесінде қолданылатын 
құралдарға сәйкес, екіншіден, бейімделу субъектісі оларды қабылдау 
формаларына сәйкес жүзеге асырылуы мүмкін. 

Екінші жағдайда әлеуметтік бейімделудің екі негізгі механизмі 
бөлінеді: мәжбүрлі және ерікті. Олардың әрқайсысының әрекетін 
қарастырыңыз. 

Мәжбүрлі бейімделу - бұл субъект үшін жаңа өмір сүру ортасының 
сипаттамалары мен қасиеттері оның құндылық-нормативтік параметрлеріне 
сәйкес келмейтін және қайшы келетін жағдай. 

Ерікті бейімделу дегеніміз - қоршаған ортаға субъект ұсынатын жаңа 
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өмір сүру жағдайлары оның құндылық бағдарлары, мұраттары мен сенімдері 
жүйесіне қайшы келмейтін және субъект үшін жаңа мүмкіндіктер мен 
перспективалар ашатын жағдай, сондықтан белгілі бір күш-жігер қажет болса 
да, қарсылықсыз қабылданады. 

Әлеуметтік бейімделу процесінде қолданылатын құралдарға 
байланысты осы процестің тетіктерінің тағы бір тобы бөлінеді. 

1. Әлеуметтік-психологиялық механизмдер. 
2. Психикалық механизмдер. 
3. Әлеуметтік механизмдер. 

Бейімделу мінез-құлқы, яғни өзара талаптар мен үміттер келісіліп, 
әлеуметтік бейімделудің белгілі бір тетіктері жүзеге асырылатын субъект пен 
әлеуметтік ортаның өзара әрекеттесу процесі бейімделу процестерінің 
сыртқы көрінісі болып табылады, бұл олардың әр жағдайда қаншалықты 
сәтті болатындығы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Тақырып әлеуметтік бейімделу мәселелерін шешу қажеттілігіне тап 
бола отырып, бейімделу мінез-құлқының әртүрлі формаларын таңдай алады. 
Соңғысының негізгі формаларына мыналар жатады: 

• қоршаған ортаны дамытуды субъект өзінің жеке тараптарының, 
сипаттамалары мен қасиеттерінің белгілі бір өзгерістері арқылы жүзеге 
асыратын орта субъектісінің жаңартуы немесе инновациясы; 

• субъектінің қоршаған ортаға бағынуы немесе конформизмі, ол 
оған қойылатын жаңа талаптарды толығымен орындаған кезде; 

• субъектінің қоршаған ортадан «кетуі», оның шегінуі немесе өзін-
өзі оқшаулау; мінез-құлықтың бұл түрін субъект таңдайды, көбінесе 
бейімделу соққысының сатысын жеңу үшін өзінің Жеке және әлеуметтік 
ресурстары жеткіліксіз болған кезде немесе субъектінің жеке мүдделері мен 
мақсаттары түбегейлі сәйкес келмеген кезде және қоршаған ортаның ұқсас 
сипаттамаларына сәйкес келмеуі мүмкін; 

• сыртқы ритуализм немесе әдептілік, онда субъектінің қоршаған 
ортаға бейімделуі оған қойылатын талаптарды сыртқы ұстану арқылы жүзеге 
асырылады; сонымен бірге субъектінің өзіндік, ішкі мақсаттары мен 
мотивтері оның жаңа әлеуметтік ортасының ұқсас сипаттамаларына сәйкес 
келмеуі мүмкін; 

• қоршаған орта субъектісінің өзгеруі немесе бүлік, субъект 
қоршаған ортаны өзінің идеяларына сәйкес толығымен өзгертуге ұмтылған 
кезде бүлік. 

Әлеуметтік бейімделудің ең тиімді нәтижесіне бейімделу және 
бейімделу аспектілерін субъектінің мінез-құлқында біріктіру жағдайында қол 
жеткізуге болады. 

Жеке адамның жаңа өмір сүру ортасына бейімделу процесі оның 
аспектілерін, сипаттамаларын және қасиеттерін, ең алдымен, бейімделуді 
қажет етеді.әлеуметтік бейімделу объектісі. Бұл сапада не әрекет ететініне 
байланысты, 
әлеуметтік бейімделудің кейбір түрлерін бөлуге болады - бұл 
ұйымдастырушылық, функционалды, жағдайлық [79]. 
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Өмірдің және тіршіліктің жаңа жағдайларына әлеуметтік бейімделу 
қажеттілігіне тап болған адамды, топты немесе ұйымды әлеуметтік қолдау 
бойынша жұмысты ұйымдастыра отырып, бұл процесс субъектінің 
айтарлықтай маңызды кедергілерді жеңу қажеттілігін білдіретінін ескеру 
қажет. Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік бейімделудің негізгі кедергілеріне 
мыналар жатады: 

• әлеуметтік (бейімделу процесі жүретін әлеуметтік ортаның теріс 
сипаттамаларын білдіреді); 

• әлеуметтік-психологиялық (тақырыпқа тән сенім, әдеттер, 
қағидалар, мінез-құлық және іс-әрекет стереотиптері); 

• әлеуметтік-мәдени (құндылық-нормативтік субъектінің 
сипаттамасы). 

Оларды жеңу үшін әлеуметтік бейімделудің осы және басқа да 
көптеген кедергілері кейде бір адамның қолынан келмейтін айтарлықтай 
күш-жігерді қажет етеді. Сондықтан әлеуметтік жұмыс мамандарының және 
адамдармен жұмыс жасайтын басқа мамандардың қызметі әлеуметтік әл-
ауқат деңгейіне қарамастан, халықтың әртүрлі топтары мен әрбір жеке 
адамның әлеуметтік бейімделу процестерін жүзеге асыру және ұйымдастыру 
жұмыстарын қамтиды. 
 
 

6.2.7. Әлеуметтік диагностика және алдын алу 
 

Әлеуметтік диагностика. Әлеуметтік проблемаларды табысты шешу 
үшін проблемалардың өздері (олардың тамыры, мазмұны, ықтимал 
салдарлары мен перспективалары), сондай-ақ оларды шешудің ықтимал 
тәсілдері мен жолдары уақтылы және толық көлемде байқалуы, ұғынылуы 
және ұғынылуы қажет. Бұл әлеуметтік жұмыс маманы әлеуметтік диагноз 
ретінде анықтауға болатын іс-әрекет дағдыларына ие болған жағдайда 
мүмкін. Әлеуметтік диагностика дағдыларын игеру қажеттілігі бірқатар 
жағдайларға байланысты. 

Біріншіден, жеке тұлға, топ немесе ұйым болсын, тақырып әрқашан 
оның проблемаларының себептері туралы нақты және барабар идеяларға ие 
бола бермейді. Әлеуметтік диагностика процесі белгілі бір асқынудың немесе 
проблеманың нақты, нақты себептерін ашуға бағытталған. 

Екіншіден, кейбір жағдайларда тақырып кездесетін мәселенің сыртқы 
көрінісі оның маңызды, ішкі мазмұнына сәйкес келмейді. Үшіншіден, 
әлеуметтік диагностика процесінде субъектінің жеке және әлеуметтік жұмыс 
істеу процесін қиындататын белгілі бір проблемаларды ашып қана қоймай, 
сонымен қатар 
тақырып үшін қандай проблемалар маңызды және неге екенін анықтай 
отырып, олардың белгілі бір иерархиясын құрыңыз. 

Әлеуметтік диагностика - бұл әртүрлі деңгейдегі әлеуметтік 
мәселелердің жиынтығын тудыратын себеп-салдарлық қатынастар мен 
қатынастарды анықтау, белгілеу және зерттеу. 
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Әлеуметтік диагноз келесі кезеңдерді немесе кезеңдерді қамтиды: 
• түсіну кезеңі,яғни қазіргі жағдайды, оның сипаттамалары мен 

себептерін талдау;       
• белгілі бір субъект үшін қолайлы балама мақсаттарды әзірлеу 

кезеңі;      
• тақырыпты жаңа жеке немесе әлеуметтік күйге аударудың 

құралдары мен тәсілдерін іздеу кезеңі. 
Осылайша, әлеуметтік диагностика процесі адамның, топтың немесе 

ұйымның толық әлеуметтік және жеке жұмысына кедергі келтіретін 
проблемалар мен қиындықтарды, сондай-ақ осы проблемалардың пайда 
болуының, өмір сүруінің және шиеленісуінің негізгі себептерін анықтауға 
және жеткілікті сенімділікпен анықтауға мүмкіндік береді. Әлеуметтік 
диагностиканың нәтижесі-әлеуметтік диагноз, яғни белгілі бір субъектінің 
өзара тәуелділігі, өзара байланысы және иерархиясындағы проблемаларының 
нақты аталған және белгіленген тізімі. 

Әлеуметтік диагностиканың негізгі кезеңдерін дәйекті жүзеге асыру 
қатаң анықталған принциптерге негізделеді, олардың сақталуы сенімді 
нәтижелерге қол жеткізуге және әлеуметтік жұмыс маманы да, клиент те әрі 
қарайғы қызметтің нақты бағдарламасын қалыптастыруға кепілдік береді: 
кешенді тәсіл принципі, объективтілік принципі, позициялау принципі, 
себептілік принципі. 

Осы қағидаларды іске асыру әлеуметтік диагноз қою қызметін біртұтас, 
тұтас жүйе ретінде ұйымдастыруға және шындықтың бұрмалануы мен 
субъективті ауытқулардың алдын алуға мүмкіндік береді [79]. 

Әлеуметтік диагностика әдістеріне келетін болсақ, әр әлеуметтік 
проблема, тіпті одан да көп проблемалар кешені әлеуметтік диагноз қоюдың 
өзіндік әдістерін қажет ететінін атап өткен жөн. Дегенмен, әлеуметтік 
диагностиканың бірқатар тиімді және кең таралған әдістерін ажыратуға 
болады. 

6. Кез-келген проблеманы, оның ішінде әлеуметтік мәселелерді зерттеу 
рәсімдері болып табылатын жалпы ғылыми. Оларға талдау және синтез әдісі, 
бақылау әдісі және т. б. 

7. Жататын мәселелерді зерттеуге мүмкіндік беретін психологиялық 
топ ішіндегі, тұлғааралық және сол сияқты қатынастардың «өрісі». 
8. Әлеуметтанулық, олардың ерекшелігі мен өзіндік ерекшелігін ескере 

отырып, нақты әлеуметтік мәселелерді зерттеуге бағытталған. Бұл, ең 
алдымен, нақты әлеуметтік-статистикалық әдістер, әлеуметтік зерттеулер, 
әлеуметтік эксперимент және т. б. 

9. Нақты әлеуметтік диагнозды жасауға бағытталған арнайы. Әлеуметтік 
диагностика әдістерінің осы тобының мазмұны әлеуметтік диагностикалық 
қызметтің объектісі болып табылатын проблеманың немесе проблемалар 
кешенінің мазмұны мен сипатымен анықталады. 

Әлеуметтік жұмыстың теориялық талдау саласы және кәсіби қызмет 
түрі ретінде одан әрі дамуы әлеуметтік диагноз қою әдістерінің жүйесі 
дамып, жетілдіріледі деп болжайды. 
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Әлеуметтік алдын алу. Әлеуметтік алдын алу - бұл мүмкін болатын 
психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік, құқықтық және басқа да 
проблемалардың алдын-алу және қажетті нәтижеге жету үшін мақсатты, 
саналы, әлеуметтік ұйымдастырылған қызмет [79]. 

Алдын алу шаралары адам өмірінің барлық салаларында қажет және 
маңызды. Бұл әлеуметтік қатынастардың, әлеуметтік өзара әрекеттесулер мен 
байланыстардың кез-келген саласы әрдайым әртүрлі көзқарастар мен әртүрлі 
мүдделердің соқтығысуымен, позициялар мен пікірлердің сәйкес келмеуімен, 
әртүрлі мақсаттарға жетуге деген ұмтылыспен және т.б. байланысты. 
Әлеуметтік-профилактикалық мазмұндағы дұрыс ұйымдастырылған, 
уақтылы және сауатты жұмыс осындай жағдайлардың пайда болуын 
болдырмауға көмектеседі. 

«Әлеуметтік алдын-алу» ұғымының жоғарыда келтірілген анықтамасы 
осы процеске қол жеткізуге бағытталған негізгі мақсаттарды анықтауға 
мүмкіндік береді: 

• адамның немесе топтың мінез-құлқы мен қызметіндегі әлеуметтік 
нормалар мен стандарттар жүйесінен жол берілмейтін ауытқулардың 
ықтималдығын азайту немесе алдын алу; 

• қандай да бір проблеманың немесе проблемалар кешенінің 
туындауына ықпал ететін жағдайлар мен себептерді анықтау; 

• адамдардың оңтайлы деңгейі мен өмір салтын сақтау, қолдау 
және қорғау;       

• адамның немесе топтың ықтимал әлеуметтік-мәдени, 
психологиялық және басқа да қақтығыстарының алдын алу; 

• адамға немесе топқа қойылған мақсаттарға жетуге көмектесу, 
олардың шығармашылық қабілеттері мен ішкі әлеуетін ашу. 

Нақты әлеуметтік субъектімен әлеуметтік-профилактикалық жұмыстың 
сипаты мен мазмұны оның өзіндік сипаттамасымен, мүмкіндіктерімен және 
қажеттіліктерімен анықталады. Көбінесе оның психологиялық және 
физикалық мәртебесі, әлеуметтік мәртебесі, қаржылық жағдайы, білім 
деңгейі, мақсаттар мен қажеттіліктер жүйесі және т.б. сияқты сипаттамалары 
ескеріледі. Осы сипаттамалардағы айырмашылықтар әлеуметтік 
профилактиканың негізгі және ықтимал нысандарын дәл анықтауға 
мүмкіндік береді. 

Ең алдымен, әлеуметтік бірлестіктер мен топтар да, әлеуметтік 
проблемалар да әлеуметтік алдын-алу объектілері бола алатындығын атап 
өтеміз. Осы әлеуметтік алдын алу нысандарын толығырақ қарастырыңыз. 

Әлеуметтік профилактиканың негізгі объектілері келесі әлеуметтік 
бірлестіктер мен топтар болып табылады: 

1. Психикалық және физикалық ауытқулары мен бұзылулары бар 
адамдар (мүмкіндігі шектеулі адамдар, ауыр жарақат алған немесе жарақат 
алған адамдар, ауыр немесе созылмалы науқастар). 

2. «Әлеуметтік тәуекел» топтары. 
3. Кейбір жас топтары (балалар, жасөспірімдер, қарттар). 
4. Әлеуметтік жағдайы төмен адамдар (жұмыссыздар, үйсіздер, 
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Әлеуметтік алдын алу. Әлеуметтік алдын алу - бұл мүмкін болатын 
психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік, құқықтық және басқа да 
проблемалардың алдын-алу және қажетті нәтижеге жету үшін мақсатты, 
саналы, әлеуметтік ұйымдастырылған қызмет [79]. 

Алдын алу шаралары адам өмірінің барлық салаларында қажет және 
маңызды. Бұл әлеуметтік қатынастардың, әлеуметтік өзара әрекеттесулер мен 
байланыстардың кез-келген саласы әрдайым әртүрлі көзқарастар мен әртүрлі 
мүдделердің соқтығысуымен, позициялар мен пікірлердің сәйкес келмеуімен, 
әртүрлі мақсаттарға жетуге деген ұмтылыспен және т.б. байланысты. 
Әлеуметтік-профилактикалық мазмұндағы дұрыс ұйымдастырылған, 
уақтылы және сауатты жұмыс осындай жағдайлардың пайда болуын 
болдырмауға көмектеседі. 

«Әлеуметтік алдын-алу» ұғымының жоғарыда келтірілген анықтамасы 
осы процеске қол жеткізуге бағытталған негізгі мақсаттарды анықтауға 
мүмкіндік береді: 

• адамның немесе топтың мінез-құлқы мен қызметіндегі әлеуметтік 
нормалар мен стандарттар жүйесінен жол берілмейтін ауытқулардың 
ықтималдығын азайту немесе алдын алу; 

• қандай да бір проблеманың немесе проблемалар кешенінің 
туындауына ықпал ететін жағдайлар мен себептерді анықтау; 

• адамдардың оңтайлы деңгейі мен өмір салтын сақтау, қолдау 
және қорғау;       

• адамның немесе топтың ықтимал әлеуметтік-мәдени, 
психологиялық және басқа да қақтығыстарының алдын алу; 

• адамға немесе топқа қойылған мақсаттарға жетуге көмектесу, 
олардың шығармашылық қабілеттері мен ішкі әлеуетін ашу. 

Нақты әлеуметтік субъектімен әлеуметтік-профилактикалық жұмыстың 
сипаты мен мазмұны оның өзіндік сипаттамасымен, мүмкіндіктерімен және 
қажеттіліктерімен анықталады. Көбінесе оның психологиялық және 
физикалық мәртебесі, әлеуметтік мәртебесі, қаржылық жағдайы, білім 
деңгейі, мақсаттар мен қажеттіліктер жүйесі және т.б. сияқты сипаттамалары 
ескеріледі. Осы сипаттамалардағы айырмашылықтар әлеуметтік 
профилактиканың негізгі және ықтимал нысандарын дәл анықтауға 
мүмкіндік береді. 

Ең алдымен, әлеуметтік бірлестіктер мен топтар да, әлеуметтік 
проблемалар да әлеуметтік алдын-алу объектілері бола алатындығын атап 
өтеміз. Осы әлеуметтік алдын алу нысандарын толығырақ қарастырыңыз. 

Әлеуметтік профилактиканың негізгі объектілері келесі әлеуметтік 
бірлестіктер мен топтар болып табылады: 

1. Психикалық және физикалық ауытқулары мен бұзылулары бар 
адамдар (мүмкіндігі шектеулі адамдар, ауыр жарақат алған немесе жарақат 
алған адамдар, ауыр немесе созылмалы науқастар). 

2. «Әлеуметтік тәуекел» топтары. 
3. Кейбір жас топтары (балалар, жасөспірімдер, қарттар). 
4. Әлеуметтік жағдайы төмен адамдар (жұмыссыздар, үйсіздер, 

   

босқындар). 
5. Мемлекетке байланысты қандай да бір себептер бойынша болатын 

адамдар (ауруханалық стационарлардың, баспаналардың, интернат - 
үйлердің, балалар үйлерінің пациенттері және қамаудағылар). 

6. Жаңадан пайда болған әлеуметтік топтар (фермерлер мен 
кәсіпкерлер). 

Сонымен, мемлекетке тәуелді адамдармен жұмыс жасау кезінде 
маңызды әлеуметтік-профилактикалық мақсаттардың бірі-тиісті 
мекемелердің, шенеуніктердің және мемлекеттік органдардың қызметкерлері 
тарапынан осы адамдардың құқықтарының бұзылуының алдын алу және 
болдырмау. Салыстырмалы түрде жаңа деп санауға болатын әлеуметтік 
топтармен (кәсіпкерлер мен фермерлер) жұмыс істеу олардың альтруистік 
және гуманистік құндылықтар жүйесін қалыптастыру сияқты мақсатқа 
жетуді көздейді. 

Әлеуметтік алдын-алудың мүмкін мақсаттары ретінде қарастырылуы 
мүмкін әлеуметтік мәселелерге келетін болсақ, ең алдымен мыналарды 
көрсету керек: 

1. «Әлеуметтік қауіп» отбасылары мен топтарының тіршілік әрекеті. 
2. Халықтың әлеуметтік бұзылған топтарының қажеттіліктерін 

қанағаттандыру.     
3. Әлеуметтік қызмет көрсету, қамқоршылық, қайта тәрбиелеу және 

жазалау мекемелеріндегі ұстау және тіршілік ету шарттары.   
   

4. Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі нормативтік және заңнамалық 
актілердің мазмұны және орындалуы. 

Жоғарыда айтылғандардан басқа, әлеуметтік өмірдің көптеген басқа 
мәселелерін белгілі бір жағдайларда әлеуметтік алдын –алудың мүмкін 
объектілері ретінде қарастыруға болады -еңбек нарығының жағдайы, 
аймақтың экологиялық әл-ауқаты, демографиялық және т. б. 

Әлеуметтік профилактиканы әлеуметтік ұйымдасқан және саналы 
қызмет ретінде қарастыра отырып, оның негізгі кезеңдерінің дәйекті қатарын 
ажыратуға болады: 

1. Алдын алу кезеңі - адамның әлеуметтік қолайлы құндылықтар, 
идеялар мен қажеттіліктер жүйесін қалыптастыратын шараларды қабылдау. 
Бұл оған өзінің және оның қоршаған ортасының өмірлік белсенділігін 
қиындата алатын әрекеттер мен мінез-құлықтардан аулақ болуға мүмкіндік 
береді. Сонымен, баланы гуманистік бағытта тәрбиелеу арқылы ата-аналар 
болашақта оның толыққанды және кең қарым-қатынас шеңберін, адамдармен 
оңай араласуға және олармен тиімді өзара әрекеттесу жүйесін құруға негіз 
қалайды. 

2. Алдын алу кезеңі - субъектінің өмір сүру процесінің күрделенуіне 
әкелетін жағдайдың туындауына жол бермеу үшін тиімді және уақтылы 
шаралар қабылдауға бағытталған. Сонымен, баланы жолдағы мінез-құлық 
ережелеріне үйрете отырып, ата-аналар, мектеп және қоғам оның жол-көлік 
оқиғаларына түсу қаупін едәуір азайтуға мүмкіндік алады. 
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3. Алдын алу кезеңі-әлеуметтік қолайлы әдістерді қолдана отырып, ол 
үшін де, оның ішкі ортасы үшін де, жалпы қоғам үшін де жағымсыз салдарға 
әкелуі мүмкін субъектінің мінез-құлқы мен қызметін бұғаттау. Кез - келген 
қоғамдағы моральдық, заңнамалық, әкімшілік, педагогикалық және басқа да 
санкциялар жүйесі белгілі бір әрекеттерді жасағаны үшін жазаланатын 
немесе олардың қайталануына жол бермейтін осы мәселені шешуге 
бағытталған [79]. 

Әлеуметтік профилактиканың осы кезеңдерін дәйекті түрде жүзеге 
асыру әр түрлі әдістер мен әдістерді қолдануды қамтиды. Бүгінгі таңда 
әлеуметтік алдын-алудың келесі әдістерінің бар екендігі туралы айтуға 
болады. 

1. Ұйымдастыру-әкімшілік - әлеуметтік бақылау жүйесін құру, тиісті 
заңнамалық және құқықтық базаны әзірлеу, әлеуметтік профилактика 
жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін органдар мен мекемелер жүйесін 
қалыптастыру. Бұл әдістер тобына әлеуметтік бақылау және әлеуметтік 
бақылау, әлеуметтік жоспарлау және әлеуметтік басқару және тағы басқалар 
кіреді. 

2. Медициналық әлеуметтік-адамның әлеуметтік және физикалық 
денсаулығының қолайлы деңгейін сақтау үшін қажетті жағдайларды жасауға 
бағытталған. Оларға салауатты өмір салтын насихаттау, медициналық-
әлеуметтік ағарту, медициналық-әлеуметтік патронаж және т. б. жатады. 

3. Құқықтық-әлеуметтік өмірдің барлық салаларында адамдардың 
мінез-құлқы мен қызметінің құқықтық ережелерінің, нормаларының тиісті 
жүйесін әзірлеу және құру және осы ережелер мен нормалардың орындалуын 
бақылаудың тиімді және қолданыстағы жүйесін құру. Бұл әдістер тобына 
құқықтық бақылау, құқықтық ағарту, құқықтық санкциялар және т. б. 
жатады. 

4. Экономикалық-адамның лайықты және қолайлы өмір сүру деңгейін 
ұстап тұруға және оның материалдық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
қажетті жағдайлар жасауға бағытталған. Көбінесе мұндай мәселелерді шешу 
үшін экономикалық ынталандыру, экономикалық ынталандыру, 
экономикалық қолдау және экономикалық жеңілдіктер және т. б. 
қолданылады. 

5. Педагогикалық-әртүрлі әлеуметтік субъектілерде әлеуметтік 
қолайлы нормалар, құндылықтар, идеалдар мен стереотиптер жүйесін 
қалыптастыру, білім деңгейін арттыру және көкжиегін кеңейту. Оларға білім 
беру, білім беру және ағартудың бұрыннан белгілі әдістері кіреді. 

6. Саяси-қоғамда барлық әлеуметтік субъектілерге өз мүдделерін 
әлеуметтік қолайлы және рұқсат етілген шеңберде қорғауға мүмкіндік 
беретін саяси құқықтардың, бостандықтардың, бағдарлар мен 
құндылықтардың тиімді жүйесін құру [79]. 

Әлеуметтік профилактиканың осы әдістерін практикада қолданудың 
әлеуметтік әсері оларды кешенді пайдаланған жағдайда, яғни әлеуметтік-
профилактикалық іс-шаралар жүйесін әзірлеу және іске асыру кезінде 
айтарлықтай жоғары болады. Осы іс-шараларға қандай мақсаттар 
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3. Алдын алу кезеңі-әлеуметтік қолайлы әдістерді қолдана отырып, ол 
үшін де, оның ішкі ортасы үшін де, жалпы қоғам үшін де жағымсыз салдарға 
әкелуі мүмкін субъектінің мінез-құлқы мен қызметін бұғаттау. Кез - келген 
қоғамдағы моральдық, заңнамалық, әкімшілік, педагогикалық және басқа да 
санкциялар жүйесі белгілі бір әрекеттерді жасағаны үшін жазаланатын 
немесе олардың қайталануына жол бермейтін осы мәселені шешуге 
бағытталған [79]. 

Әлеуметтік профилактиканың осы кезеңдерін дәйекті түрде жүзеге 
асыру әр түрлі әдістер мен әдістерді қолдануды қамтиды. Бүгінгі таңда 
әлеуметтік алдын-алудың келесі әдістерінің бар екендігі туралы айтуға 
болады. 

1. Ұйымдастыру-әкімшілік - әлеуметтік бақылау жүйесін құру, тиісті 
заңнамалық және құқықтық базаны әзірлеу, әлеуметтік профилактика 
жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін органдар мен мекемелер жүйесін 
қалыптастыру. Бұл әдістер тобына әлеуметтік бақылау және әлеуметтік 
бақылау, әлеуметтік жоспарлау және әлеуметтік басқару және тағы басқалар 
кіреді. 

2. Медициналық әлеуметтік-адамның әлеуметтік және физикалық 
денсаулығының қолайлы деңгейін сақтау үшін қажетті жағдайларды жасауға 
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ұстап тұруға және оның материалдық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
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әлеуметтік қолайлы және рұқсат етілген шеңберде қорғауға мүмкіндік 
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қойылатынына байланысты олардың келесі түрлерін ажыратуға болады. 
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 6.2.8. Әлеуметтік түзету және терапия 
 

Әлеуметтік түзету. Әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде белгілі бір 
көмекке мұқтаж адамдарға түзету әсерінің әртүрлі жүйелері, құралдары мен 
әдістері кең таралды.  

Әлеуметтік түзету жұмыстары кемшіліктерді түзетуге, ішінара түзетуге 
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Түзету әсері әр түрлі бағытта жүруі мүмкін, қалпына келтіру ауытқу 
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қалпына келтіруді қамтиды. 
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Кейбір бұзушылықтар нәтижесінде жоғалғанды алмастыра алатын 
әлеуметтік объектінің қызметін немесе қасиеттерін жақсартудағы өтемақы. 
Ынталандыру іс-әрекетті, әлеуметтік объектінің жағымды қасиеттерін 
жандандыруға бағытталған, бірақ белгілі бір көзқарастарды, жеке 
клиенттердің құндылық бағдарларын қалыптастыру, микросоциумда 
қатынастар құру, оң эмоционалды фон. 

Түзету теріс қасиеттерді, әлеуметтік объектінің қасиеттерін оңға 
ауыстыруды қамтиды. 

Қиын жасөспірімдермен жұмыс істеу, ең алдымен, теріс теріс 
қасиеттерді түзетуді қамтиды, ал физикалық кемістігі бар клиенттермен 
түзету жұмыстары, ең алдымен, жарақаттың орнын толтыратын физикалық 
функцияларды дамытуға бағытталған. Әлеуметтік мәртебені және әлеуметтік 
байланыстарды қалпына келтіру жаза мерзімін өтеген адамдармен түзету 
жұмысында басым бағыт болады. 

Ақыл-есі кем балаларды оқыту және тәрбиелеу өте ауыр және күрделі 
процесб. Бұл балалар өздерінің мінез-құлқында, өмірінде тек эмоцияларды 
басшылыққа алады, ал олармен жұмыс істеудегі басты қиындық-
эмоционалды қажеттіліктер мен жоғары сезімдерді қалыптастыру. 
Практикалық тәжірибе көрсеткендей, балалардың осы санатымен түзету 
жұмыстары оң әдеттер мен олардың саналы уәждерін қалыптастыруға 
бағытталған. Балалар күнделікті жеке мінез-құлықта үлкен орын алатын және 
қоғамдық пікірмен жоғары бағаланатын әртүрлі моральдық-жағымды 
әдеттердің бар екенін жақсы білуі керек, мысалы, сыпайылықта әдетсіз жасау 
мүмкін емеб. Оң әдеттерді қалыптастыру және теріс құбылыстарға тұрақты 
иммунитетті дамыту, өз іс-әрекеттерін талдау және өз іс-әрекеттерін басқару 
қабілетін ынталандыру арқылы ақыл-есі кем балалардың мінез-құлқын 
белгілі бір түзетуге қол жеткізуге болады. Осылайша, белгілі бір жағдайда 
түзету әсерінің белгілі бір бағытының үстемдігі туралы айтуға болады, бірақ 
жалпы алғанда, олар әрқашан әлеуметтік нысан қызметінің барлық 
аспектілерін қамтиды және кешенді түрде қолданылады [80]. 

Кез-келген түзету әсерінің орталығы әлеуметтік қызметтің нақты 
клиенті болып табылады, бұл психологиялық әсердің әртүрлі топтық және 
жеке құралдарын қамтитын жеке бағдарланған психотерапиямен байланысты 
психокоррекциялық әдістердің күнделікті практикалық қызметінде таралуын 
түсіндіреді. Олар адамның айналасында және онымен не болып жатқанын 
өзгертуге, түсінуді, шыдамдылықты дамытуға және дамытуға, барлық 
жағынан оңды көруге және оған сенім артуға бағытталған. Терапия және 
түзету-бұл арсеналында жалпы әдістері бар тығыз байланысты 
технологиялық әлеуметтік процедуралар. Күтім, қамқорлық жасау, емдеу 
дегенді білдіретін «терапия» сөзінің бастапқы мағынасына сүйене отырып, 
«әлеуметтік терапия» кейбір әлеуметтік қатынастарды, құбылыстарды 
емдеуді білдіреді деп болжауға болады. 1997 жылы жарық көрген әлеуметтік 
жұмыстың орыс энциклопедиялық сөздігі «әлеуметтік терапия» ұғымын 
тиісті мемлекеттік құрылымдардың, қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдардың, 
оның ішінде діни ұйымдардың әлеуметтік әрекеттердің немесе әлеуметтік 
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«әлеуметтік терапия» кейбір әлеуметтік қатынастарды, құбылыстарды 
емдеуді білдіреді деп болжауға болады. 1997 жылы жарық көрген әлеуметтік 
жұмыстың орыс энциклопедиялық сөздігі «әлеуметтік терапия» ұғымын 
тиісті мемлекеттік құрылымдардың, қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдардың, 
оның ішінде діни ұйымдардың әлеуметтік әрекеттердің немесе әлеуметтік 

   

қатынастардың нақты көріністеріне практикалық әсерінің мақсатты процесі 
ретінде түсіндіреді. 

Әлеуметтік терапия. Әлеуметтік терапия - бұл әр түрлі деңгейдегі 
әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған процедуралар, шешімдер, іс-
шаралар мен іс-шаралар жиынтығы. Әлеуметтік - терапиялық қызметтің 
тұтас құбылыс ретіндегі құрылымы: 

• жеке тұлғаның, шағын әлеуметтік топтардың және жеке топтардың 
мәселелерін шешуге болатын микро деңгей; 

• мезо, байланысты с шешімімен проблемаларды нақты 
әлеуметтік топ, қабат, сынып және т. б.; 

• қоғамның проблемаларын бірыңғай әсер ету объектісі ретінде 
шешуді көздейтін макро деңгей. 

Әлеуметтік-терапиялық қызмет әлеуметтік жұмыс мамандарының 
кәсіби қызметінің бөлігі ретінде оны ұйымдастырудың микро деңгейінде 
сәтті жүзеге асырылуы және ұйымдастырылуы мүмкін, осы қызметтің басқа 
екі деңгейі әлеуметтік саясатты жүзеге асыру саласы болып табылады. 

Әлеуметтік терапия процесі әртүрлі мәселелерді шешуге бағытталған, 
олардың сипаты мен мазмұны белгілі бір проблемамен немесе тақырыптың 
алдында тұрған және оны шешуді қажет ететін проблемалар тобымен 
анықталады. Әлеуметтік терапия міндеттерінің негізгі түрлерін бөліңіз: 

• субъектінің қалыпты дамуын қамтамасыз ету; 
• дисфункция туралы ескерту; 
• субъектінің қызметі мен мінез-құлқын түзету; 
• субъект тұлғасын қалыптастыру. 
Барлық осы мәселелерді қажеттілікпен шешу әртүрлі әдістерді 

қолдануды қамтиды. Көптеген жеке және әлеуметтік проблемалар өздерінің 
шешімдері үшін бұрыннан қалыптасқан және танымал тиімді және тиімді 
әдістер мен тәсілдерді қолдануға мүмкіндік береді, олардың негізгілері: 
экономикалық; әкімшілік; психологиялық-педагогикалық әдістер. 

Әлеуметтік терапия әдістерінің барлық осы топтарын әлеуметтік 
қызмет субъектілері, оның ішінде әлеуметтік жұмыс мамандары нақты 
әлеуметтік диагноздың мазмұны мен сипатына байланысты әр түрлі 
қолданады [79]. 

Әлеуметтік терапия әдістері жүйесіндегі әлеуметтік жұмысты 
қарастыра отырып, бұл жоғарыда аталған барлық әдістерді жан-жақты 
қолдануды қамтитын әлеуметтік мәселелерді шешудің әмбебап әдістерінің 
бірі деп айтуға болады. Сонымен қатар, әлеуметтік-терапиялық әсердің 
негізгі мақсаты-субъектінің жеке немесе Әлеуметтік жұмыс істеу процесін 
қиындататын мәселелерді шешу. Алайда, әлеуметтік терапия тәжірибесінде 
клиенттің әлеуметтік мәселесін шешу басқаша көрінуі мүмкін. 
Әлеуметтік мәселені шешу мынаны білдіруі мүмкін. 

1. Тақырыптың өз мақсаттарына жетуі, олардың қажеттіліктері мен 
тілектерін қанағаттандыру. Бұл жағдайда тақырып қалаған және қалаған 
нәрсені алады (жұмыс, Білім, отбасы және т.б.). Бұл әлеуметтік мәселелерді 
шешудің ең тиімді тәсілдерінің бірі деп айтуға болады. 



182    

2. Субъектінің мақсаттарын, ұмтылыстарын, үміттерін және 
қажеттіліктерін басқа субъектілердің ұқсас сипаттамаларына барынша 
жақындату. Мысалы, отбасының материалдық қолайсыздығы мәселесін 
шешу отбасы мүшелері өздерінің әл-ауқатының өлшемдерін немесе олардың 
қажеттілік жүйесін қайта қарастыруы мүмкін, яғни.олар «қаражатпен»өмір 
сүруді үйренеді. 

3. Субъектінің мүдделері мен құндылық бағдарларының жүйесін 
өзгерту, белгілі бір мәселені шешу процесі субъектінің белгілі бір 
құндылықтарға қатынасын өзгертуді қамтиды. 

Әлеуметтік жұмысты әлеуметтік терапияның әмбебап әдісі ретінде 
қарастыра отырып, мыналарды ескеру қажет: әмбебаптылық кез-келген 
күрделілік деңгейіндегі субъектінің әртүрлі жеке және әлеуметтік 
мәселелерін шешудің қол жетімді әдістерінің ең көп санын пайдалану 
мүмкіндігінде ғана, ал қажеттілікпен Әлеуметтік жұмыстың нақты тәжірибесі 
белгілі бір ұйыммен, шағын топпен немесе жеке адаммен шектеледі. 

Әлеуметтік терапия қызмет түрі ретінде әлеуметтік жұмыс 
құрылымында маңызды орын алады. Тиімді әлеуметтік-терапиялық әсерді 
жүзеге асыру және ұйымдастыру оның негізгі мазмұны болып табылады деп 
айтуға болады. Сонымен қатар, әлеуметтік терапия процесі бірқатар маңызды 
және маңызды функцияларды орындауға бағытталған. 

Әлеуметтік терапияның функциялары: 
1. Клиенттің мүдделерін қорғауға, оның қажеттіліктері мен 

қажеттіліктерін оның әлеуметтік әл-ауқаты байланысты құрылымдарға, 
адамдарға немесе ұйымдарға түсіндіруге бағытталған әлеуметтік қорғау; 

2. Клиентке қажетті көмек пен оның мәселелерін шешуге қолдау 
көрсетуді көздейтін әлеуметтік «емдеу»; бұл жағдайда әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маман басқа мамандармен: педагогтармен, Дәрігерлермен, 
заңгерлермен және т. б. бірлесіп әрекет ете алады.; 

3. Клиенттің тіршілік әрекетін одан әрі оңтайландыру мақсатында оның 
іске асырылмаған немесе жасырын мүмкіндіктері мен қабілеттерін анықтауға 
ықпал ететін әлеуметтік даму [80]. 

Бұл функциялардың сәтті орындалуы көбінесе оның объектісі ретінде 
кім әрекет ететініне, әлеуметтік-терапевтік қызметтің нақты жүйесі, мәселені 
шешудің негізгі құралдары мен әдістері қолданылатынына байланысты. Осы 
және ұқсас критерийлерге байланысты әлеуметтік терапияның бірнеше түрін 
ажыратуға болады, оларды бөлудің негізгі критерийлері мүмкін әлеуметтік-
терапиялық әсердің объектісі және оны жүзеге асырудың басым әдісі болып 
табылады. 

Әсер ету объектісіне сәйкес әлеуметтік терапияның келесі түрлері 
бөлінеді: 

1. Отбасылық терапия-бұл әлеуметтік жұмыс маманының немесе басқа 
маманның отбасымен бірге біртұтас бірлік ретінде қарастырылатын жұмысы. 
Отбасылық қатынастарды үйлестіруде, отбасылық жанжалдарды шешуде 
және отбасылық мәселелерді шешуде қажетті көмек көрсетуге ұмтыла 
отырып, маман отбасы мүшелерінің топ ішіндегі рөлдерін, олардың өзара 
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2. Субъектінің мақсаттарын, ұмтылыстарын, үміттерін және 
қажеттіліктерін басқа субъектілердің ұқсас сипаттамаларына барынша 
жақындату. Мысалы, отбасының материалдық қолайсыздығы мәселесін 
шешу отбасы мүшелері өздерінің әл-ауқатының өлшемдерін немесе олардың 
қажеттілік жүйесін қайта қарастыруы мүмкін, яғни.олар «қаражатпен»өмір 
сүруді үйренеді. 

3. Субъектінің мүдделері мен құндылық бағдарларының жүйесін 
өзгерту, белгілі бір мәселені шешу процесі субъектінің белгілі бір 
құндылықтарға қатынасын өзгертуді қамтиды. 

Әлеуметтік жұмысты әлеуметтік терапияның әмбебап әдісі ретінде 
қарастыра отырып, мыналарды ескеру қажет: әмбебаптылық кез-келген 
күрделілік деңгейіндегі субъектінің әртүрлі жеке және әлеуметтік 
мәселелерін шешудің қол жетімді әдістерінің ең көп санын пайдалану 
мүмкіндігінде ғана, ал қажеттілікпен Әлеуметтік жұмыстың нақты тәжірибесі 
белгілі бір ұйыммен, шағын топпен немесе жеке адаммен шектеледі. 

Әлеуметтік терапия қызмет түрі ретінде әлеуметтік жұмыс 
құрылымында маңызды орын алады. Тиімді әлеуметтік-терапиялық әсерді 
жүзеге асыру және ұйымдастыру оның негізгі мазмұны болып табылады деп 
айтуға болады. Сонымен қатар, әлеуметтік терапия процесі бірқатар маңызды 
және маңызды функцияларды орындауға бағытталған. 

Әлеуметтік терапияның функциялары: 
1. Клиенттің мүдделерін қорғауға, оның қажеттіліктері мен 

қажеттіліктерін оның әлеуметтік әл-ауқаты байланысты құрылымдарға, 
адамдарға немесе ұйымдарға түсіндіруге бағытталған әлеуметтік қорғау; 

2. Клиентке қажетті көмек пен оның мәселелерін шешуге қолдау 
көрсетуді көздейтін әлеуметтік «емдеу»; бұл жағдайда әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маман басқа мамандармен: педагогтармен, Дәрігерлермен, 
заңгерлермен және т. б. бірлесіп әрекет ете алады.; 

3. Клиенттің тіршілік әрекетін одан әрі оңтайландыру мақсатында оның 
іске асырылмаған немесе жасырын мүмкіндіктері мен қабілеттерін анықтауға 
ықпал ететін әлеуметтік даму [80]. 

Бұл функциялардың сәтті орындалуы көбінесе оның объектісі ретінде 
кім әрекет ететініне, әлеуметтік-терапевтік қызметтің нақты жүйесі, мәселені 
шешудің негізгі құралдары мен әдістері қолданылатынына байланысты. Осы 
және ұқсас критерийлерге байланысты әлеуметтік терапияның бірнеше түрін 
ажыратуға болады, оларды бөлудің негізгі критерийлері мүмкін әлеуметтік-
терапиялық әсердің объектісі және оны жүзеге асырудың басым әдісі болып 
табылады. 

Әсер ету объектісіне сәйкес әлеуметтік терапияның келесі түрлері 
бөлінеді: 

1. Отбасылық терапия-бұл әлеуметтік жұмыс маманының немесе басқа 
маманның отбасымен бірге біртұтас бірлік ретінде қарастырылатын жұмысы. 
Отбасылық қатынастарды үйлестіруде, отбасылық жанжалдарды шешуде 
және отбасылық мәселелерді шешуде қажетті көмек көрсетуге ұмтыла 
отырып, маман отбасы мүшелерінің топ ішіндегі рөлдерін, олардың өзара 

   

міндеттерін ашуға, оларды икемді мінез-құлыққа ынталандыруға тырысады. 
2. Топтық, бұл топтарды қолдана отырып, адамдарға әлеуметтік 

тәртіпсіздікті немесе жеке басының бұзылуын жеңуге көмектесуге 
бағытталған әсер ету стратегиясы (әлеуметтік жұмыс маманының немесе 
басқа маманның – дәрігердің, психологтың, мұғалімнің басшылығымен). 
Топтар көптеген принциптерге сәйкес құрылуы мүмкін: жыныстық, жас, оқу, 
кәсіби, бірлескен қызмет үшін және т.б. белгілі бір топқа кіретін адамдар кез-
келген ұқсас мәселелерді шешуге қызығушылық танытуы керек және кез-
келген Дағдылар мен білім алуға бағытталуы керек. Әдетте, топтық терапия 
психотерапиялық операциялар мен процедураларды қолдануды қамтиды. 

3. Жеке, жеке адамға қатысты қолданылады, оның мәселелерін шешу 
құпиялылықты қажет етеді (отбасылық қиындықтар, жыныстық зорлық-
зомбылық және т.б.) топтық терапияға қатысқысы келмейтін немесе қандай 
да бір себептермен қатыса алмайтын адамдарға. Әлеуметтік-терапиялық 
әсердің бұл түрі әлеуметтік жұмыс маманынан немесе басқа маманнан жеке 
әдептілікті, жоғары кәсіби біліктілікті, жанашырлық пен түсіну қабілетін 
талап етеді. 

Клиентке әлеуметтік-терапиялық көмек көрсетудің басым әдісі оның 
сорттарының анағұрлым кең спектрін бөлуге мүмкіндік береді, Әлеуметтік 
жұмыс тәжірибесінде жиі қолданылатын терапия түрлеріне мыналар жатады: 
өзін-өзі тәрбиелеу терапиясы, еңбек терапиясы, пікірталас терапиясы [72]. 

Жоғарыда айтылғандай, әлеуметтік терапия әдістері, ең алдымен, 
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шешу әдістері болып табылады. Бұл әдістерді әлеуметтік жұмыс мамандары 
да, әлеуметтік салада жұмыс істейтін басқа мамандар да сәтті қолдана алады. 

Клиентке әлеуметтік-терапиялық әсер ету процесін ұйымдастыра және 
жүзеге асыра отырып, әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман өз қызметінде 
белгілі бір тұжырымдамалық схемаға сүйеніп, жан-жақты теориялық 
дайындыққа ие болуы керек. Оның проблемаға араласуы оның жұмыс істеуі 
мен өмір сүруінің барлық деңгейлерінде тиімді болуы керек. Әлеуметтік 
жұмыс маманының тәжірибесіндегі ең маңызды сәт-белгілі бір мәселені 
немесе проблемалар жиынтығын шешу үшін жоспарланған өзгерістер енгізу. 
Бұл процестің ішкі құрылымын әлеуметтік терапияның келесі негізгі 
кезеңдері ретінде қарастыруға болады. 

1. Маманды проблемамен таныстыру, Клиентті ынтымақтастыққа 
шақыру: туындаған мәселені шешу үшін келесі іс-шараларға мұқият 
дайындалу мүмкіндігі қарастырылған. 

2. Мәселені, оның клиент үшін маңыздылығын, оның өміріндегі орнын 
бағалау: клиент, оның байланыс жүйесі және басқа адамдармен қарым-
қатынасы және т. б. туралы кейінгі жұмыс үшін қажетті ақпаратты жинауды 
қамтиды. 

3. Кейінгі қызметті жоспарлау және өзара міндеттемелер қабылдау: 
клиент пен әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман мәселені шешудің мүмкін 
жолдары мен жолдарының барлық спектрін қарастырады, ең тиімді және 
қолайлысын таңдайды, әр тараптың кейінгі әрекеттері үшін жауапкершілігін 
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анықтайды және бірлескен қызмет кестесін жасайды. 
4. Жоспарланған өзгерістерді жүзеге асыру: әлеуметтік жұмыс 

жөніндегі маман және клиент мүмкіндігінше алдыңғы кезеңде алған 
міндеттемелерді орындайды, яғни әлеуметтік-терапиялық араласу және 
әлеуметтік өзгерістерді жүзеге асыру процесі жүзеге асырылады. 

5. Алынған нәтижелерді бағалау және жұмысты аяқтау: кез-келген 
мәселені шешу үшін әлеуметтік жұмыс маманы мен клиенттің бірлескен іс-
әрекетінің тиімділігін талдауды, қажет болған жағдайда осы процеске тиісті 
түзетулер енгізуді және клиенттің кейінгі өміріне ұсыныстар жасауды 
қамтиды [74]. 

Әлеуметтік терапияның сауатты ұйымдастырылған және жүзеге 
асырылған процесі адамның туындаған жеке немесе әлеуметтік 
қиындықтарын жеңіп қана қоймай, сонымен бірге оның басқа адамдармен, 
табиғи және әлеуметтік өмір сүру ортасымен қарым-қатынас жүйесін 
үйлестіруге мүмкіндік береді. 
 
 

6.2.9. Әлеуметтік кеңес беру 
 

Кеңес беру  - әлеуметтік қызмет көрсету жүйесінде маңызды орын 
алатын әлеуметтік жұмыс технологиясының әдістерінің бірі. 

Әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде кеңес берудің бірнеше түрлері 
кездеседі және кеңінен қолданылады: 

1) Әлеуметтік мекемелердің немесе қызметтердің мамандарымен 
әлеуметтік жұмыс бойынша мамандарды жіберу бойынша клиенттерге 
арнайы кеңес беру. 

2) Әлеуметтік жұмыс мамандарымен клиенттерге жалпы кеңес беру. 
3) Әлеуметтік ұйымдардың мамандарымен әртүрлі экономикалық, 

ұйымдастырушылық, кәсіби және басқа мәселелер бойынша шарттық кеңес 
беру. 

4) Жоғары тұрған мекемелер мен ұйымдардың қызметкерлерімен 
әлеуметтік ұйымдар мен қызметтердің мамандарына оқыту бойынша 
консультация беру. Ол қызметкерлермен жұмысты, халыққа әлеуметтік 
қызмет көрсетуді жақсартуға бағытталған заңдардың, әлеуметтік саясаттың, 
рәсімдердің, бағдарламалардың мазмұнын түсіндіруді қамтиды. 

Өзінің технологиясы мен нысаны бойынша консультация екі немесе 
одан да көп адамдардың арасындағы өзара іс-қимылды білдіреді, оның 
барысында консультанттың ақпараты мен арнайы білімі 
консультацияланатын адамға пісіп-жетілген проблемаларды шешуде, 
әлеуметтік бағдарламаларды, болжамдарды және т. б. дайындау кезінде 
көмек көрсету үшін пайдаланылады. 

Нысан жеке және топтық кеңес беруді, мазмұны бойынша 
бағдарламалық және нақты кеңес беруді ажыратады. Әлеуметтік жұмыс 
тәжірибесінде кеңес берудің барлық түрлері мен формалары қолданылады 
және туындаған проблемаларға сәйкес олардың тіркесімін қолдануға болады. 
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Нақты кеңес беру жеке адамның, топтың, отбасының және т. б. жоғары 
мамандандырылған мәселесі туралы сөз болғанда жүзеге асырылады. Бұл 
ретте, әдетте, клиентке өзінің толғандыратын проблемасын өзінше көруге 
көмектесетін қосымша ақпаратты беру ғана емес, сонымен қатар Клиентті 
қолдауды жүзеге асыру да орын алады. Іс жүзінде, бұрыннан бар білімді 
практикалық іс-әрекетке енгізу үшін моральдық-психологиялық көмек қажет 
болған жағдайлар жиі туындайды. 

Бағдарламалық кеңес беру-бұл мәселені шешудің екі жақты процесі, 
оның барысында кеңесші ұйымға немесе мекеме олардың қызметін 
объективті түрде талдайды, бағалаулардағы субъективизмнің әсерін жояды 
және осы негізде көрсетілетін әлеуметтік қызметтердің сапасын арттырады. 
Әлеуметтік мекемелердің жоспарында жеке мәселеге емес, іс-шаралардың 
шынайылығын қамтамасыз ету тәсілдеріне баса назар аударылады [74]. 

Кеңес берудің тағы бір түрі бар – бағдарламалық жасақтама мен нақты 
тәсілдердің үйлесімі. Әлеуметтік мекеме қызметкерлеріне жеке клиенттердің 
мәселелерін шешуге көмектесу арқылы әлеуметтік жұмыс маманы нақты 
кеңес бере бастайды. Бірақ кеңес беру барысында консультант алынған 
мәліметтерді, нақты нәтижелерді жедел пайдаланады, оларды жинақтайды 
және клиенттердің осы санатына қатысты құрылымдық немесе 
бағдарламалық мәселелерді шешуге назар аударады. 

Кеңес беру нәтижесі көбінесе кеңес беруші мен консультант 
арасындағы өзара түсіністікке қол жеткізуге байланысты. Ол үшін Келесі 
технологиялық шарттарды сақтау қажет: 

1) клиентке одан күтілетін әрекеттер оның қажеттіліктері мен 
мүдделерін қанағаттандыруға сәйкес келетінін және ықпал ететінін нақты 
көрсету қажет; 

2) консультанттың ұстанымы клиенттің көзқарасына қайшы келмеуі 
қажет; 

3) барлық тең жағдайларда, адамдар эмоционалды оң көзқарасты 
сезінетін адамның позициясын оңай қабылдайды және теріс эмоцияларды 
бастан кешіретін адамның позициясын қабылдамайды. 

Әлеуметтік жұмыс маманының басты міндеті-клиенттің эмоционалды 
және жағымды көзқарасын ояту. 

Кеңес беру процесі. Кез-келген консультацияны өткізу негізгі 
қағидаларды сақтауды қамтиды: 

• байқаусыздық пен еріктілік: кеңес беруші кез-келген уақытта 
кеңесшінің көмегінен бас тартуға құқылы, консультацияның тиімділігі 
кеңесшінің мәртебесімен емес, идеялардың құндылығымен анықталады; 

• мақсаттылық пен мақсаттылық, кеңес беру нақты мақсатқа ие 
болуы керек, қатаң анықталған мәселені, тапсырманы шешуі керек; 

• құзыреттілік және әдістемелік сауаттылық: кеңес беру процесінің 
технологиясының өзегі-кеңес беруші мен кеңесшінің сенімді қарым-
қатынасын орнату. Білікті консультант құзыретті болуы керек және 
талқыланатын мәселе саласында кең білімге ие болуы керек, әдістемелік 
сауатты, сенімді кеңес бере алады [74]. 
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Кеңес беру-бұл бірнеше кезеңнен өтетін процесс: 
• консультацияға жүгінуге, консультациялардың қажеттілігіне 

түрткі болған себептерді анықтау; 
• мәселені талдау, бағалау және диагностикалау; 
• мәселені тұжырымдау және кеңес беру мақсаттарын анықтау; 
• іс-қимыл жоспары мен стратегиясын белгілеу; 
• тиісті іс-әрекеттерді жүзеге асыру; 
• кеңес беру нәтижелерін бағалау және қорытындылар. 
Кеңес беру технологиясы Әлеуметтік жұмыс маманының делдалдық 

қызметінің технологиясына өте жақын. Медиация қызмет түрі ретінде 
табысты және адам өмірінің барлық салаларында кеңінен қолданылады: 
саясат, экономика, әлеуметтік қақтығыстарды шешуде. Шиеленіс, даулар, 
қақтығыстар материалдық, физикалық және моральдық, әлеуметтік тәртіпке 
айтарлықтай зиян келтіреді. Тараптарға өзара жеңілдіктер мен келісімдерге 
қол жеткізуге, моральдық-психологиялық кедергілерді жоюға, өмірлік 
маңызды мәселелерді шешу үшін дау немесе жанжалға қатысушыларды 
біріктіруге көмектесу делдалдық қызметтің міндеті болып табылады. 

Медиация-бұл әлеуметтік жұмыстың функцияларының бірі, әлеуметтік 
жұмыс маманы объективті түрде қоғамдық ұйым немесе мемлекет арасында 
делдал ретінде әрекет етеді, ол көбінесе өкілі болып табылады және мәселені 
шешуде әлеуметтік көмекке мұқтаж клиент болып табылады. 

Қазіргі уақытта адамдарға әлеуметтік жұмыс мамандарының әртүрлі 
қызметтері қажет және олар әкімшілік, экономикалық, құқықтық және басқа 
мәселелер бойынша көмек сұрайды. Делдалдық қызметтер ұйымдар мен 
мекемелер арасындағы делдалдық; мемлекет, мекеме, ұйым және Клиент; 
әлеуметтік топтар мен институттардың клиенттері; әртүрлі ведомстволық 
бағыныстағы мамандар; тұлғааралық делдалдық сияқты бағыттар бойынша 
топтастырылуы мүмкін. 
 
 

6.2.10. Әлеуметтік делдалдық 
 

Өз қызметі барысында әлеуметтік қызмет мамандары клиенттерді 
бағыттай алатын әртүрлі мамандандырылған мекемелермен және 
ұйымдармен функционалды байланыс орнатады және дамытады. 

Делдалдық қызмет әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман клиенттің 
мәселелерін өз бетінше немесе өз мекемесінде шешудің құралдары мен 
жолдарын ұсына алмаған кезде жүзеге асырылады. Содан кейін ол Клиентті 
тиісті ұйымға, мекемеге немесе оларды шеше алатын маманға қабылдауға 
кеңес береді және ықпал етеді. 

Ұйымдастырушылық тұрғыдан, әлеуметтік жұмыс маманының 
делдалдық қызметінде үш кезеңді бөлуге болады: 

1. Клиенттің проблемасын анықтау, оны шешу мүмкіндіктерін бағалау. 
2. Мәселені жақсы шеше алатын мекемені бағалау және таңдау. 
3. Клиентке байланыс орнатуға және мекеменің қабылдауына 
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Кеңес беру-бұл бірнеше кезеңнен өтетін процесс: 
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көмектесуге көмектесу. 
Делдалдық қызметтің тиімділігін арттыру үшін әлеуметтік жұмыс 

маманы тәжірибемен дәлелденген бірқатар әдістерді қолданады: 
1. Ең қарапайым әдіс-клиенттер үшін мекеме немесе ұйым туралы ең 

қажетті мәліметтерді беру: олардың мекен-жайы мен телефон нөмірі, жүру 
жолын және қай көлікпен, маманның тегі, аты, әкесінің аты. Клиенттің осы 
мекемеде не күтетінін нақты және нақты түсіндіру маңызды. Бұл әдіс 
клиенттерді әлеуметтік көмек орталықтарына, жалпы денсаулық сақтау 
мекемелеріне, баспаналарға, интернат үйлеріне, балалар үйлеріне, ардагерлер 
үйлеріне жіберген кезде үнемі қолданылады. Мекемемен байланыс орнату 
бастамасы, кездесу және кездесуді өткізу туралы келісім клиенттің өзінде 
қалады. 

2. Мекеме мен клиентке айтарлықтай көмек әлеуметтік қызмет 
қызметкерінің ілеспе хатымен қамтамасыз етіледі. Бұл жағдайда клиенттің 
қолында мекемеге барудың мақсаты мен себептері туралы нақты сипаттама 
бар, ал мекеме клиенттің одан не күтетіні туралы нақты түсінікке ие. 

3. Клиентке осы мекемеде жүгінген адамның атын айту өте пайдалы. 
4. Клиент мекемесіне жібермес бұрын алдымен сол жерге қоңырау 

шалып, клиент туралы қажетті ақпаратты хабарлау керек. 
5. Егер клиентті әлеуметтік қызметкер алдын-ала нұсқау берген 

жақын немесе туыстарының бірі ертіп жүрсе, бұл өте маңызды [74]. 
Бұл ұйымдастырушылық әдістер қажетті мекемені, әлеуметтік қызметті 

іздеуді жеңілдетеді, клиентке қажетті мекемелермен тез байланысуға 
мүмкіндік береді. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман делдал ретінде байланыс 
жасалғанына және клиентке көмек көрсетілгеніне көз жеткізуге және 
тексеруге міндетті. Бұл үшін клиенттерге мекемеге алғашқы байланыс 
нәтижелері туралы олардың көзқарастары мен сапар нәтижелерін бағалау 
туралы хабарлау пайдалы. Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман клиенттің 
байланыстары берік болғанша жағдайды бақылауда ұстайды. 
 
 

6.2.11. Әлеуметтік жобалау және болжау 
 

Әлеуметтік жобалау. «Болжам» термині грек тілінен болжау, болжау 
дегенді білдіреді. Әлеуметтік болжау технологиясы-дағдарыстық 
жағдайларды шешуді және әлеуметтік процестердің нақты перспективаларын 
ғылыми зерттеу. Әлеуметтік жобалаудың мақсаты болашақтың белгілі бір 
құбылыстарын болжау ғана емес, сонымен қатар оларға дұрыс бағытта тиімді 
әсер ету. 

Әлеуметтік жұмыс технологияларында әлеуметтік - экономикалық 
болжамдар, Ақпараттық технологиялар, құқықтық болжау, социологиялық 
болжау, әлеуметтік - психологиялық және т. б. қолданылады. 

Болжаудың әлеуметтік-экономикалық технологиялары-болашақта 
белгілі бір уақытта экономикалық құбылыстар мен процестердің жай-күйі 
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туралы және оларға қол жеткізудің балама жолдары туралы ықтималды 
пайымдауларды қалыптастыру процесі. Халық шаруашылығының даму 
заңдылықтарын білу, экономикалық орындылықтың себебін және олардың 
дамуының қозғаушы күштерін анықтау қажет. 

Әлеуметтік жұмыстағы Ақпараттық технологиялар-бұл қоғамда 
қалыптасатын және көбейтілетін және әлеуметтік өзара әрекеттесуді, жеке 
тұлға, қоғам, табиғат арасындағы әлеуметтік қатынастарды реттеу үшін 
әртүрлі әлеуметтік ұйымдар, топтар мен әлеуметтік институттар қолданатын 
Білім, мәліметтер, ақпарат жиынтығы [81]. 

Құқықтық болжау – мемлекеттік-құқықтық процестердің даму 
перспективаларын, олардың ерекшеліктері мен қарқынын жүйелі зерттеу. 
Зерттеу объектісі – заң және мемлекет. Заңнама саласында мыналар бар: 

1) объективті үрдістер даму және заңнаманың жекелеген 
саласын жетілдіру; 

2) ең маңызды белгілер; 
3) жеке құқықтық норманың даму перспективалары мен үрдістері; 
4) үрдістер даму жеке құқықтық институтының, оның ең маңызды 

формалары. 
Социологиялық болжау зерттеудің үш деңгейіне ие: эмпирикалық, 

жеке теориялық, жалпы теориялық. Бұл зерттеулердің объектісі – қоғам 
әлеуметтік организм ретінде, жеке объектілер-адам және әлеуметтік топтар. 

Әлеуметтік-психологиялық болжамдар қоғамдағы, ғылымдағы, 
мәдениеттегі, өндірістегі және т. б. объектілердің нақты сипаттамаларын 
анықтайды. Қазіргі уақытта болжаудың 150-ден астам түрлі процедуралары 
мен әдістері бар, олар 3 негізгі топқа бөлінеді: жеке ғылыми және ішкі, 
жалпы ғылыми. 

Жеке ғылыми әдістер-бұл парабальды карталар бойынша болжамдар, 
көшкіндердің бұзылуы, жүгіру жылдамдығы, сынақтар және басқалар. 

Әлеуметтік болжаудың ішкі әдістері-миға шабуыл, индукция, Дельфи 
әдісі, утопия, фантастика. 

Жалпы ғылыми болжау әдістеріне мыналар жатады: синтез, талдау, 
интерполяция, экстраполяция, шегеру, индукция, ұқсастық, гипотеза, 
эксперимент. 

Әлеуметтік болжау кезеңдеріне мыналар кіреді: 
1) әлеуметтік болжау объектісін таңдау (жеке адамнан адамзатқа дейін, 

ноосфераның негізгі бөлігі ретінде); 
2) таңдау бағыттары зерттеу: әлеуметтік, экономикалық, әлеуметтік және 

т. б.); 
3)  проблема туралы ақпаратты дайындау және өңдеу, оның дұрыстығын 

тексеру; 
4) болжау әдісін таңдау (ғылыми әдістердің бірі); 
5) нақты болжамды зерттеу; 
6) нәтижелерді өңдеу, алынған ақпаратты талдау; 
7) болжамның дұрыстығын анықтау. 

Осылайша, әлеуметтік болжам – бұл клиентке көмек көрсетудің бір 
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Зерттеу объектісі – заң және мемлекет. Заңнама саласында мыналар бар: 

1) объективті үрдістер даму және заңнаманың жекелеген 
саласын жетілдіру; 

2) ең маңызды белгілер; 
3) жеке құқықтық норманың даму перспективалары мен үрдістері; 
4) үрдістер даму жеке құқықтық институтының, оның ең маңызды 

формалары. 
Социологиялық болжау зерттеудің үш деңгейіне ие: эмпирикалық, 

жеке теориялық, жалпы теориялық. Бұл зерттеулердің объектісі – қоғам 
әлеуметтік организм ретінде, жеке объектілер-адам және әлеуметтік топтар. 

Әлеуметтік-психологиялық болжамдар қоғамдағы, ғылымдағы, 
мәдениеттегі, өндірістегі және т. б. объектілердің нақты сипаттамаларын 
анықтайды. Қазіргі уақытта болжаудың 150-ден астам түрлі процедуралары 
мен әдістері бар, олар 3 негізгі топқа бөлінеді: жеке ғылыми және ішкі, 
жалпы ғылыми. 

Жеке ғылыми әдістер-бұл парабальды карталар бойынша болжамдар, 
көшкіндердің бұзылуы, жүгіру жылдамдығы, сынақтар және басқалар. 

Әлеуметтік болжаудың ішкі әдістері-миға шабуыл, индукция, Дельфи 
әдісі, утопия, фантастика. 

Жалпы ғылыми болжау әдістеріне мыналар жатады: синтез, талдау, 
интерполяция, экстраполяция, шегеру, индукция, ұқсастық, гипотеза, 
эксперимент. 

Әлеуметтік болжау кезеңдеріне мыналар кіреді: 
1) әлеуметтік болжау объектісін таңдау (жеке адамнан адамзатқа дейін, 

ноосфераның негізгі бөлігі ретінде); 
2) таңдау бағыттары зерттеу: әлеуметтік, экономикалық, әлеуметтік және 

т. б.); 
3)  проблема туралы ақпаратты дайындау және өңдеу, оның дұрыстығын 

тексеру; 
4) болжау әдісін таңдау (ғылыми әдістердің бірі); 
5) нақты болжамды зерттеу; 
6) нәтижелерді өңдеу, алынған ақпаратты талдау; 
7) болжамның дұрыстығын анықтау. 

Осылайша, әлеуметтік болжам – бұл клиентке көмек көрсетудің бір 

   

түрі, қолданыстағы ресурстарды бағаламай, диагностикалық 
технологияларды дамытпай әлеуметтік маңызды болжамдар жасау мүмкін 
емеб. Әлеуметтік жұмыс әлеуметтік дамуды болжауға және жағдайды 
диагностикалауға қабілетті мамандарсыз мүмкін емеб. Толыққанды 
әлеуметтік жұмыс зерттелетін әлеуметтік процестердің одан әрі дамуының 
сенімді болжамын (ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарларда) 
әзірлеуді, олардың болашақ жай-күйінің перспективаларын болжауды 
қамтиды. 

Әлеуметтік жобалау. Әлеуметтік жобалау-әлеуметтік қасиеттерді, 
әлеуметтік объектілерді, әлеуметтік қатынастар мен процестерді жобалау. 
Әлеуметтік дизайн дегеніміз-белгілі бір әлеуметтік құбылыстың даму немесе 
өзгеру нұсқаларын немесе нұсқаларын анықтау. Әлеуметтік жобалау 
әлеуметтік дамудың ғылыми негізделген жоспарын жасауға, болжамның 
дұрыстығын бағалауға мүмкіндік береді. Әлеуметтік жобалаудың негізгі 
мақсаты - әлеуметтік бағдарламалар мен әлеуметтік даму жобаларын құру 
[77]. 

Жоспарлау-мақсаттарды ғылыми негізделген анықтау, белгілі бір 
құбылыстың даму мақсаттарын, мерзімдерін, қарқыны мен пропорцияларын 
анықтау, оны қоғам мүддесі үшін жүзеге асыру. Ол директивалық, негізділік, 
ұлттық, жеке және ұжымдық мүдделердің бірлігін көрсету, жоспарлардың 
оңтайлылығы, олардың теңгерімділігі, жоспарлау бірлігі, оның кешенділігі 
кіретін қағидаттар жүйесі арқылы іске асырылады [81]. 

Жоспарлау мыналарды қамтиды: 
• қызмет мақсаттарын анықтау; 
• қойылған мақсатты жүзеге асыру құралдарын таңдау; 
• қажетті ресурстармен қамтамасыз ету; 
• әлеуметтік көмек және өмірлік іс-әрекетті ұйымдастыру нысанын 

анықтау;     
• алға қойылған мақсатқа қол жеткізу бағдарламасын жасау; 
• бағдарламаны орындаудың көлемі мен нақты мерзімдерін айқындау; 
• қызмет нәтижелерін есепке алу; 
• қабылданған бағдарламаларды түзету; 
• бағдарламаны іске асыру нәтижелерін ғылыми негізделген болжау; 
• бағдарламаны іске асырғаннан кейін пайда болатын жаңа міндеттер 

мен мақсаттарды қою. 
Форсайт (болжау) – бар, бірақ жеке тәжірибеде жазылмаған 

құбылыстар мен оқиғалар туралы таңдаулы білім. Ғылыми болжау оқиғаның 
немесе құбылыстың даму заңдылықтарын анықтауға негізделген, оның 
себептері, жұмыс істеу формалары және даму барысы белгілі болған кезде. 

Болжау-құбылыстың жоспарланған процесін оның пайда болуының, 
өмір сүруінің, тұрақты тенденциялары мен даму формаларының анықталған 
параметрлері негізінде мақсат қою, басқару және бағдарламалау түрінде 
көрінетін болжау нысаны. 

Жобалау-шығармашылық зерттеу, әлеуметтік эксперименттің жүйелі 
сипаттамасы, осы әзірлемені практикада қолдануға қатысты жорамалдарды 
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қамтитын практикалық тәжірибені жалпылау; экономикалық есептеулерге, 
әлеуметтік зерттеулерге, әкімшілік жаңалықтарға және т.б. негізделген нақты 
әлеуметтік болжамдарды, әлеуметтік модельдерді құру [75]. 

Дизайн-кез-келген объектінің идеалды түрінде мақсатты түрде 
құрылудан тұратын зияткерлік қызмет, ол басқа объектіні әдейі көбейту 
болып табылмайды, технологияларды әзірлеу, мақсаттарды қалыптастыру 
және қызмет жоспарын, болашақ іс-қимыл нәтижелерінің белгілі бір 
параметрлерін анықтауда қолданылады. Жобалау - құрастыру түрлерінің бірі. 

Модельдеу-бұл жоспарланған кезең ішінде объектінің әртүрлі 
жағдайлары мен даму жағдайларын, зерттеу объектісін көрсететін, оны 
алмастыра алатын, объект туралы жаңа ақпарат бере алатын жүйе. Модель-
ақыл-ой немесе материалдық мақсат. 

Әлеуметтік жобалау әдістері мен әдістері. Әлеуметтік жобалаудың 
әдістері мен әдістері: рөлге үйрену әдісі, идеялар матрицасының әдістемесі, 
синектика әдісі, Ассоциация әдісі, аналогия әдісі, ми шабуылы әдісі және 
басқалар. 

Жобалық іс-әрекеттің шарттары көптеген компоненттерді қамтиды: 
әлеуметтік процестер, қатынастар, әрекеттер, қоршаған орта, заттар, 
құралдар және т.б. бұл жобалық қызметке белгілі бір әсер ететін әлеуметтік 
процестер мен құбылыстардың тұтас жүйесі. Барлық әлеуметтік жұмыс 
мамандарына, әлеуметтік жобалау субъектілеріне мынадай жалпы 
функциялар тән: мақсаттарға қол жеткізу тәсілдерін жоспарлау, оның ішінде 
қажетті материалдық және материалдық емес ресурстармен қамтамасыз ету; 
мақсаттарды қою және саралау; бірлескен қызметті бақылау және үйлестіру; 
байланыстар орнату және ақпараттық қамтамасыз ету; проблемаларды 
талқылау және шешу, персоналмен және лауазымды адамдармен қарым-
қатынастарды реттеу; 

ұйымның болашақ қажеттіліктерін бағалау; клиенттерге көрсетілетін 
әлеуметтік қызметтердің сапасы мен санын бақылау; ұйымның немесе 
мекеменің өкілдік функцияларын орындау [74]. 

Әлеуметтік қатынастар мен құрылымдарды модельдеу. Термин 
«модельдеу «латынның» modulus «– норма, өлшем және француз» modele « – 
прототип, үлгі. Әлеуметтік болжауды модельдеу дегеніміз-әртүрлі сипаттағы 
объектілерді олардың ұқсастықтары (модельдері) бойынша құрылымдар, 
нәтижелер мен функциялар деңгейінде зерттеу. Модельдеудің мақсаты-
объектінің жұмыс барысын, табиғи жүктемелерді бағалайтын деректерді 
көбейту, оның ішкі процестерін зерттеу. Модельдеу қажеттілігі объектінің 
өзін зерттеу қиын немесе мүмкін болмаған кезде туындайды: әлеуметтік 
топтар, әлеуметтік объектілер, жалпы қоғам. 

Әлеуметтік модельдеудің міндеті-модельді бар объектімен ұқсастығы 
негізінде көбейту. Модель түпнұсқаға жақын болуы керек, бірақ оған мүлдем 
ұқсас емеб. Модельдің түпнұсқадан басты айырмашылығы-модельдің 
бастапқы деректеріне әсер етпейтін икемді болжамды өзгерту мүмкіндігі. 

Әлеуметтік модельді графика, математикалық теңдеу, өзара 
байланысты белгілер, құбылыстар, оқиғалар кестесі түрінде білдіруге 
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қамтитын практикалық тәжірибені жалпылау; экономикалық есептеулерге, 
әлеуметтік зерттеулерге, әкімшілік жаңалықтарға және т.б. негізделген нақты 
әлеуметтік болжамдарды, әлеуметтік модельдерді құру [75]. 

Дизайн-кез-келген объектінің идеалды түрінде мақсатты түрде 
құрылудан тұратын зияткерлік қызмет, ол басқа объектіні әдейі көбейту 
болып табылмайды, технологияларды әзірлеу, мақсаттарды қалыптастыру 
және қызмет жоспарын, болашақ іс-қимыл нәтижелерінің белгілі бір 
параметрлерін анықтауда қолданылады. Жобалау - құрастыру түрлерінің бірі. 

Модельдеу-бұл жоспарланған кезең ішінде объектінің әртүрлі 
жағдайлары мен даму жағдайларын, зерттеу объектісін көрсететін, оны 
алмастыра алатын, объект туралы жаңа ақпарат бере алатын жүйе. Модель-
ақыл-ой немесе материалдық мақсат. 

Әлеуметтік жобалау әдістері мен әдістері. Әлеуметтік жобалаудың 
әдістері мен әдістері: рөлге үйрену әдісі, идеялар матрицасының әдістемесі, 
синектика әдісі, Ассоциация әдісі, аналогия әдісі, ми шабуылы әдісі және 
басқалар. 

Жобалық іс-әрекеттің шарттары көптеген компоненттерді қамтиды: 
әлеуметтік процестер, қатынастар, әрекеттер, қоршаған орта, заттар, 
құралдар және т.б. бұл жобалық қызметке белгілі бір әсер ететін әлеуметтік 
процестер мен құбылыстардың тұтас жүйесі. Барлық әлеуметтік жұмыс 
мамандарына, әлеуметтік жобалау субъектілеріне мынадай жалпы 
функциялар тән: мақсаттарға қол жеткізу тәсілдерін жоспарлау, оның ішінде 
қажетті материалдық және материалдық емес ресурстармен қамтамасыз ету; 
мақсаттарды қою және саралау; бірлескен қызметті бақылау және үйлестіру; 
байланыстар орнату және ақпараттық қамтамасыз ету; проблемаларды 
талқылау және шешу, персоналмен және лауазымды адамдармен қарым-
қатынастарды реттеу; 

ұйымның болашақ қажеттіліктерін бағалау; клиенттерге көрсетілетін 
әлеуметтік қызметтердің сапасы мен санын бақылау; ұйымның немесе 
мекеменің өкілдік функцияларын орындау [74]. 

Әлеуметтік қатынастар мен құрылымдарды модельдеу. Термин 
«модельдеу «латынның» modulus «– норма, өлшем және француз» modele « – 
прототип, үлгі. Әлеуметтік болжауды модельдеу дегеніміз-әртүрлі сипаттағы 
объектілерді олардың ұқсастықтары (модельдері) бойынша құрылымдар, 
нәтижелер мен функциялар деңгейінде зерттеу. Модельдеудің мақсаты-
объектінің жұмыс барысын, табиғи жүктемелерді бағалайтын деректерді 
көбейту, оның ішкі процестерін зерттеу. Модельдеу қажеттілігі объектінің 
өзін зерттеу қиын немесе мүмкін болмаған кезде туындайды: әлеуметтік 
топтар, әлеуметтік объектілер, жалпы қоғам. 

Әлеуметтік модельдеудің міндеті-модельді бар объектімен ұқсастығы 
негізінде көбейту. Модель түпнұсқаға жақын болуы керек, бірақ оған мүлдем 
ұқсас емеб. Модельдің түпнұсқадан басты айырмашылығы-модельдің 
бастапқы деректеріне әсер етпейтін икемді болжамды өзгерту мүмкіндігі. 

Әлеуметтік модельді графика, математикалық теңдеу, өзара 
байланысты белгілер, құбылыстар, оқиғалар кестесі түрінде білдіруге 

   

болады. Физикалық модельден айырмашылығы, әлеуметтік модель 
құбылысты немесе зерттелетін объектіні көшірмейді, бірақ тәуелді ретінде 
таңдалған кейбір белгілердің мағынасын өзгертеді. 
 

6.2.12. Әлеуметтік қорғаншылық және қамқоршылық 
 

Бала асырап алу, қамқоршылық және патронат – баланы 
қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа алу туралы шешім қабылдай 
отырып, байыпты көзқарас пен ерекше жауапкершілікті қажет ететін 
қатынастардың түрлері моральдық жағынан ғана емес, заңды түрде де дайын 
болу керек. Баланы Қазақстан Республикасында қорғаншылыққа, 
қамқоршылыққа алудың негізгі шарттары мен кезеңдерін қарастырамыз.. 

Алдымен патронат ата-ана мен баланың қарым-қатынасын сипаттайтын 
ұғымдарды түсінеміз. Неке және неке туралы Кодекске сәйкес құқықтық 
қатынастардың түрлері болуы мүмкін: қамқоршылық, қамқоршылық немесе 
патронаттық тәрбие, асырап алу. 

Қорғаншылық-ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жас балаларды 
(14 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар) отбасына орналастыру түрі, 
сондай-ақ психикасының бұзылуы салдарынан сот әрекетке қабілетсіз деп 
таныған азаматтың мүдделері мен құқықтарын қорғау нысаны [82]. 

Қамқоршылық-бұл 14 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке 
толмағандардың және есірткі немесе алкогольді теріс пайдалану салдарынан 
сот қабілеті шектеулі кәмелетке толған азаматтардың құқықтары мен 
мүдделерін қорғаудың бір түрі. Кәмелетке толмағандарға қамқоршылық, 
бұдан басқа, оларды күтіп-бағу,сондай-ақ ата-аналары жоғалған жағдайда 
олардың мүдделерін қорғау мақсатында белгіленеді. 

Қорғаншылық және қамқоршылық көбінесе мүліктік құқықтарды 
анықтайды, бірақ бұл қамқоршы немесе қамқоршы қамқоршыға қамқорлық 
жасамауы керек дегенді білдірмейді. Қамқоршылық пен бала асырап алудың 
басты айырмашылығы-оларды белгілеу қажеттілігінің пайда болу 
аспектілері, жасы және құқық қабілеттілігін шектеу. Басқаша айтқанда, бұл 
денсаулығына немесе жасына байланысты өз бетінше өмір сүре 
алмайтындарға, мүлікке билік етуге және өз құқықтарын қорғауға көмек. 

Қамқоршы немесе қамқоршы тек оның келісімімен тағайындалуы 
мүмкін, егер бұл баланың мүдделеріне қайшы келмесе, жақын туыстардың 
барлығына қарағанда қамқоршы немесе қамқоршы болуға басым құқығы бар. 
Әдетте қамқоршыны аталары, әжелері, ересек әпкелері мен ағалары 
қабылдайды, көбінесе – балалардың тәтелері мен ағалары, бірақ қамқоршы 
қамқорлықты сырттан адам ала алады. 

Тек кәмелетке толған адамдар ғана қорғаншылар мен қамқоршылар 
бола алады: 

• сот ата-ана құқықтарынан айырған немесе сот ата-ана 
құқықтарын шектеген адамдарды; 

• деп танылған адамдардың, сот әрекетке қабілетсіз немесе 
әрекетке қабілеті шектеулі; 
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• егер бала асырап алудың күшін сот олар бойынша жойса, 
бұрынғы бала асырап алушыларды; 

• үшін қорғаншы немесе қамқоршы міндеттерінен шеттетілген 
адамдарды 
оған ҚР Заңымен жүктелген міндеттерді тиісінше орындамау; 

• денсаулық жағдайына байланысты қорғаншы немесе қамқоршы 
міндеттерін жүзеге асыра алмайтын адамдар. 

Балаға қорғаншы немесе қамқоршы тағайындау кезінде оның қорғаншы 
немесе қамқоршы міндеттерін орындауға қабілеттілігі, қорғаншының немесе 
қамқоршының адамгершілік және өзге де жеке қасиеттері, қорғаншының 
немесе қамқоршының отбасы мүшелерінің балаға қатынасы, әлеуетті 
қорғаншы немесе қамқоршы мен баланың арасындағы қатынастар, сондай-ақ, 
егер бұл мүмкін болса, баланың өз тілегі ескеріледі. 

Кәмелетке толмаған қамқорлыққа алынушылардың қорғаншылары мен 
қамқоршылары олармен бірге тұруға міндетті, 16 жасқа толған қамқорлыққа 
алынушымен бөлек тұруға қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі 
функцияларды жүзеге асыратын органның рұқсатымен жол беріледі [82]. 

Жұбайы, туыстары, ата-аналары немесе қамқорлыққа алынушыға 
жақын басқа да адамдар қорғаншы немесе қамқоршы болып тағайындалуға 
басым құқыққа ие болады. 

Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар 
әсіресе тәрбиеге, күтіп-бағуға және олардың мүдделері мен құқықтарын 
қорғауға мұқтаж. Дәл осы мақсаттар үшін қорғаншылық, қамқоршылық және 
патронат белгіленеді. Қорғаншылық және қамқоршылық көбінесе мүліктік 
және мүліктік емес мүдделер мен құқықтарды қорғауды, содан кейін 
патронаттық тәрбиені білдіреді. 

Бала тәрбиесіне көбірек қатысуды білдіреді, егер қаласаңыз, олардың 
мүдделері арасында қайшылықтар болмаса, сіз бірнеше баланың 
қамқоршысы немесе қамқоршысы бола аласыз. 

Осылайша, сіз қамқоршы немесе қамқоршы бола аласыз: кәмелетке 
толған, қабілетсіз деп танылған, жетім немесе ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала үшін. 

Балалар үйінде, ауруханада, баспанада немесе басқа ұйымда тұрған 
және қамқоршылық және қорғаншылық органдарында есепте тұрған жетім 
немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған адам қорғаншы немесе 
қамқоршы бола алады. Көбінесе ата-анасынан айырылған және ата-анасы 
тастап кеткен баланың туыстары қамқоршылар мен қамқоршылар болады: 
аталары, әжелері, тәтелері, бірақ бұл қанды емес баланы қамқорлыққа алу 
мүмкін емес дегенді білдірмейді. 

Кодекстің бабына сәйкес қорғаншы/қамқоршы өз міндеттерін тегін 
орындаса да, қамқорлыққа алынушыларды өз есебінен күтіп-бағуға міндетті 
емеб. Қамқорлыққа алынушыны күтіп-бағу қамқорлыққа алынушы алатын 
алимент, жалақы, зейнетақы және басқа да әлеуметтік төлемдер есебінен, 
сондай-ақ оған тиесілі мүлік есебінен жүзеге асырылады, қамқорлыққа 
алынушыны күтіп-бағуға жеткілікті қаражат болмаған кезде қорғаншылық 
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• егер бала асырап алудың күшін сот олар бойынша жойса, 
бұрынғы бала асырап алушыларды; 

• үшін қорғаншы немесе қамқоршы міндеттерінен шеттетілген 
адамдарды 
оған ҚР Заңымен жүктелген міндеттерді тиісінше орындамау; 

• денсаулық жағдайына байланысты қорғаншы немесе қамқоршы 
міндеттерін жүзеге асыра алмайтын адамдар. 

Балаға қорғаншы немесе қамқоршы тағайындау кезінде оның қорғаншы 
немесе қамқоршы міндеттерін орындауға қабілеттілігі, қорғаншының немесе 
қамқоршының адамгершілік және өзге де жеке қасиеттері, қорғаншының 
немесе қамқоршының отбасы мүшелерінің балаға қатынасы, әлеуетті 
қорғаншы немесе қамқоршы мен баланың арасындағы қатынастар, сондай-ақ, 
егер бұл мүмкін болса, баланың өз тілегі ескеріледі. 

Кәмелетке толмаған қамқорлыққа алынушылардың қорғаншылары мен 
қамқоршылары олармен бірге тұруға міндетті, 16 жасқа толған қамқорлыққа 
алынушымен бөлек тұруға қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі 
функцияларды жүзеге асыратын органның рұқсатымен жол беріледі [82]. 

Жұбайы, туыстары, ата-аналары немесе қамқорлыққа алынушыға 
жақын басқа да адамдар қорғаншы немесе қамқоршы болып тағайындалуға 
басым құқыққа ие болады. 

Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар 
әсіресе тәрбиеге, күтіп-бағуға және олардың мүдделері мен құқықтарын 
қорғауға мұқтаж. Дәл осы мақсаттар үшін қорғаншылық, қамқоршылық және 
патронат белгіленеді. Қорғаншылық және қамқоршылық көбінесе мүліктік 
және мүліктік емес мүдделер мен құқықтарды қорғауды, содан кейін 
патронаттық тәрбиені білдіреді. 

Бала тәрбиесіне көбірек қатысуды білдіреді, егер қаласаңыз, олардың 
мүдделері арасында қайшылықтар болмаса, сіз бірнеше баланың 
қамқоршысы немесе қамқоршысы бола аласыз. 

Осылайша, сіз қамқоршы немесе қамқоршы бола аласыз: кәмелетке 
толған, қабілетсіз деп танылған, жетім немесе ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала үшін. 

Балалар үйінде, ауруханада, баспанада немесе басқа ұйымда тұрған 
және қамқоршылық және қорғаншылық органдарында есепте тұрған жетім 
немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған адам қорғаншы немесе 
қамқоршы бола алады. Көбінесе ата-анасынан айырылған және ата-анасы 
тастап кеткен баланың туыстары қамқоршылар мен қамқоршылар болады: 
аталары, әжелері, тәтелері, бірақ бұл қанды емес баланы қамқорлыққа алу 
мүмкін емес дегенді білдірмейді. 

Кодекстің бабына сәйкес қорғаншы/қамқоршы өз міндеттерін тегін 
орындаса да, қамқорлыққа алынушыларды өз есебінен күтіп-бағуға міндетті 
емеб. Қамқорлыққа алынушыны күтіп-бағу қамқорлыққа алынушы алатын 
алимент, жалақы, зейнетақы және басқа да әлеуметтік төлемдер есебінен, 
сондай-ақ оған тиесілі мүлік есебінен жүзеге асырылады, қамқорлыққа 
алынушыны күтіп-бағуға жеткілікті қаражат болмаған кезде қорғаншылық 

   

және қамқоршылық органдары оны күтіп-бағуға жәрдемақы тағайындайды. 
Қорғаншылар/қамқоршылар өздерінің қамқорлығына алынғандарды күтіп-
бағуға міндетті болғандықтан, олардың өз қамқорлығына алынушының ата-
анасына (ата-аналарына), егер олар бар болса және оны күтіп-бағу жөніндегі 
міндеттерді орындамаса, алимент төлеу туралы талап қоюға құқығы ғана 
емес, міндеті де бар. Қорғаншылар немесе қамқоршылар, патронат 
тәрбиешілер қамқорлыққа алынушылардың мүлкіне, қамқорлыққа 
алынушыларды күтіп-бағуға төленетін зейнетақыларға, алименттерге, 
жәрдемақыларға және өзге де әлеуметтік төлемдерге үміткер бола алмайды. 
Олар оларды тек балаларды күту мен тәрбиелеуге жұмсай алады. Мысалы, 
сатып алу музыкалық, аспап компьютер немесе басқа нәрсе, бұл пайда 
баланың дамуына [82]. 

Қорғаншы не қамқоршы жүзеге асыратын Әлеуметтік жұмыстың 
мазмұны бір мақсатқа – әрекет қабілеттілігін ішінара немесе толық 
жоғалтқан азаматтардың отбасы (үйреншікті орта) жағдайында болуын 
ұзартуға бағытталған. Бұл нысандар клиенттің қажеттіліктерін іске асыруды, 
клиентке жеке көзқарасты қамтамасыз ету үшін Қорғаншының немесе 
қамқоршының мүмкіндіктерін жандандыруды қамтиды. Қорғаншы (не 
қамқоршы) бұрын әрекет қабілеттілігін ішінара немесе толық жоғалтқан 
адамның әлеуметтік мәртебесін қолдауға, қалпына келтіруге ықпал етеді. 

 
6.3. ОТБАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ОСАЛ ТОПТАРЫМЕН 

ЖҰМЫС ІСТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ТЕОРИЯЛЫҚ 
МАТЕРИАЛДАРДЫ ПРАКТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕ ҚОЛДАНУ 

6.3.1. Жас отбасылармен әлеуметтік жұмыс 
 

Бірге өмір сүру өтілі 3 жылға дейінгі отбасыларды ерлі-зайыптылар 30 
жасқа толмаған жағдайда, ерлі-зайыптылардың екеуі де бірінші некеде 
тұрған жас отбасына жатқызу керек. 

Жас отбасын қарастыру кезінде келесі функцияларды бөліп көрсету 
керек: балалардың тууы мен тәрбиесі, әлеуметтік тәрбие процесін жинақтау 
және жүзеге асыру, қоғамның құндылықтары мен дәстүрлерін сақтау, дамыту 
және кейінгі ұрпаққа беру, барлық отбасы мүшелерінің жеке басының 
дамуына жағдай жасау; адамдардың психологиялық жайлылық пен 
эмоционалды қолдау, қауіпсіздік сезімін қанағаттандыру; үй шаруашылығын 
ұйымдастыру; жыныстық қажеттіліктерді қанағаттандыру; бос уақытты 
бірлесіп өткізу; ӘКЕ немесе ана болу қажеттіліктерін қанағаттандыру; 
қаржылық қамтамасыз ету; әлеуметтік бақылау және т.б. [83]. 
Жас отбасылар құрылымы бойынша келесідей бөлінеді: 

• балалар саны бойынша: баласыз, бір, екі баласыз, көп балалы; 
• отбасылық өтілі бойынша, жас жұбайлар (бірге өмір сүрудің 1 

жылына дейін); жас отбасылар (бірге өмір сүрудің 1-2 жылы); Жас отбасылар 
(бірге өмір сүрудің орта есеппен бес жылына дейін); 

• географиялық белгілері бойынша: қалалық, ауылдық, шалғай 
(шалғай және шалғай аудандарда тұратын отбасы); 



194    

• құрамы бойынша: толық емес, қарапайым (ядролық), күрделі; 
• отбасылық өмірдің ерекше шарттары бойынша: мектеп 

жасындағы; студенттік; бала күтетін отбасы; жалғызбасты ананың отбасы; 
кәмелетке толмаған ата-аналардың отбасы; баланың әкесі мерзімді әскери 
қызмет өткеретін отбасы; босқындар мен мәжбүрлі қоныс аударушылардың 
жас отбасы; құрамында мүмкіндігі шектеулі адамы бар жас отбасы; 
жұмыссыздардың жас отбасы және т. б.; 

• жас отбасындағы қарым-қатынас сапасы мен атмосферасы 
бойынша: тұрақты, гүлденген, педагогикалық (психологиялық) әлсіз, 
дисфункционалды, тұрақсыз; 

• экономикалық әл-ауқаты бойынша: ауқатты (жан басына 
шаққандағы табыс өңір бойынша орташадан едәуір жоғары); аз қамтылған 
(жан басына шаққандағы табыс – ең төменгі жалақы деңгейінен ең төменгі 
күнкөріс деңгейіне дейін) қамтамасыз етілген (өңір бойынша орта деңгейдегі 
жан басына шаққандағы табыс) және кедей (кедейлік деңгейіндегі, жан 
басына шаққандағы табыс ең төменгі жалақы деңгейінде немесе одан төмен); 

• әл-ауқат дәрежесі бойынша: гүлденген (ақылы қызметтердің 
арқасында барлық қажеттіліктерін дерлік өз бетінше жүзеге асыратын); 
қолайлы (өмір сүру деңгейі орташа деңгейден сәл жоғары, барлық 
мәселелерді өз бетінше шеше алады); дағдарыс (сызықтан төмен өмір сүру); 
маргиналды (өте төмен табыс, есірткі немесе алкогольді тұтынудың жоғары 
деңгейі, тұрғын үй жағдайлары өте нашар немесе олардың болмауы) [84]. 

Осылайша, отбасының басқа түрлерімен салыстырғанда ерекше жағдай 
жас отбасына тән әлеуметтік-демографиялық сипаттамаларды анықтайды. 
Жас отбасының ерекшелігі оның проблемаларын шешуге ерекше көзқарасты 
және жас отбасын Мемлекеттік отбасы мен жастар саясатының ерекше 
объектісі ретінде бөлуді талап етеді, бұл осы әлеуметтік топпен әлеуметтік 
жұмысты жүзеге асыруда көрініс табуы керек. 

Жас отбасылардың негізгі мәселелері: 
• Жас отбасылардың тұрғын үй жағдайлары: жас отбасылар үшін 

тұрғын үй проблемасы ең өткір мәселелердің бірі болып саналады. Тұрғын 
үйдің болмауы-бұл әлеуметтік-экономикалық қызметті, өзінің әл-ауқатын 
жоспарлаудың болмауы. 

• Жас жұбайлардың қарым-қатынасы: отбасылық өмірдің басынан 
бастап жас жұбайларда неке қатынастары қандай болуы керек екендігі 
туралы келіспеушіліктер туындауы мүмкін, өйткені олардың әрқайсысы ата-
ана отбасының тәжірибесіне назар аударады. 

• Баланың туылуына байланысты қиындықтар. 
• Жас отбасының репродуктивті саласындағы проблемалар: елдегі 

демографиялық жағдай жас аналар санының ұлғаюымен, баласыздықпен (1-2 
бала), некеден тыс туылғандар санының өсуімен айқындалады. 

• Жұмыспен қамту мәселесі: жұмыссыздық жас отбасы өмірінің 
барлық салаларына әсер етеді, тұлғаның терең өзгеруіне, ашулануға, 
денсаулығының нашарлауына, отбасылық қатынастардың әлеуметтік - 
психологиялық фонының нашарлауына әкеледі. 
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• құрамы бойынша: толық емес, қарапайым (ядролық), күрделі; 
• отбасылық өмірдің ерекше шарттары бойынша: мектеп 

жасындағы; студенттік; бала күтетін отбасы; жалғызбасты ананың отбасы; 
кәмелетке толмаған ата-аналардың отбасы; баланың әкесі мерзімді әскери 
қызмет өткеретін отбасы; босқындар мен мәжбүрлі қоныс аударушылардың 
жас отбасы; құрамында мүмкіндігі шектеулі адамы бар жас отбасы; 
жұмыссыздардың жас отбасы және т. б.; 

• жас отбасындағы қарым-қатынас сапасы мен атмосферасы 
бойынша: тұрақты, гүлденген, педагогикалық (психологиялық) әлсіз, 
дисфункционалды, тұрақсыз; 

• экономикалық әл-ауқаты бойынша: ауқатты (жан басына 
шаққандағы табыс өңір бойынша орташадан едәуір жоғары); аз қамтылған 
(жан басына шаққандағы табыс – ең төменгі жалақы деңгейінен ең төменгі 
күнкөріс деңгейіне дейін) қамтамасыз етілген (өңір бойынша орта деңгейдегі 
жан басына шаққандағы табыс) және кедей (кедейлік деңгейіндегі, жан 
басына шаққандағы табыс ең төменгі жалақы деңгейінде немесе одан төмен); 

• әл-ауқат дәрежесі бойынша: гүлденген (ақылы қызметтердің 
арқасында барлық қажеттіліктерін дерлік өз бетінше жүзеге асыратын); 
қолайлы (өмір сүру деңгейі орташа деңгейден сәл жоғары, барлық 
мәселелерді өз бетінше шеше алады); дағдарыс (сызықтан төмен өмір сүру); 
маргиналды (өте төмен табыс, есірткі немесе алкогольді тұтынудың жоғары 
деңгейі, тұрғын үй жағдайлары өте нашар немесе олардың болмауы) [84]. 

Осылайша, отбасының басқа түрлерімен салыстырғанда ерекше жағдай 
жас отбасына тән әлеуметтік-демографиялық сипаттамаларды анықтайды. 
Жас отбасының ерекшелігі оның проблемаларын шешуге ерекше көзқарасты 
және жас отбасын Мемлекеттік отбасы мен жастар саясатының ерекше 
объектісі ретінде бөлуді талап етеді, бұл осы әлеуметтік топпен әлеуметтік 
жұмысты жүзеге асыруда көрініс табуы керек. 

Жас отбасылардың негізгі мәселелері: 
• Жас отбасылардың тұрғын үй жағдайлары: жас отбасылар үшін 

тұрғын үй проблемасы ең өткір мәселелердің бірі болып саналады. Тұрғын 
үйдің болмауы-бұл әлеуметтік-экономикалық қызметті, өзінің әл-ауқатын 
жоспарлаудың болмауы. 

• Жас жұбайлардың қарым-қатынасы: отбасылық өмірдің басынан 
бастап жас жұбайларда неке қатынастары қандай болуы керек екендігі 
туралы келіспеушіліктер туындауы мүмкін, өйткені олардың әрқайсысы ата-
ана отбасының тәжірибесіне назар аударады. 

• Баланың туылуына байланысты қиындықтар. 
• Жас отбасының репродуктивті саласындағы проблемалар: елдегі 

демографиялық жағдай жас аналар санының ұлғаюымен, баласыздықпен (1-2 
бала), некеден тыс туылғандар санының өсуімен айқындалады. 

• Жұмыспен қамту мәселесі: жұмыссыздық жас отбасы өмірінің 
барлық салаларына әсер етеді, тұлғаның терең өзгеруіне, ашулануға, 
денсаулығының нашарлауына, отбасылық қатынастардың әлеуметтік - 
психологиялық фонының нашарлауына әкеледі. 

   

• Жас жұбайлардың білім беру мәселелері. 
• Жас отбасылардың бос уақытын өткізу саласындағы 

проблемалар: бос уақытты бірге өткізуге деген ұмтылыс, ерлі – 
зайыптылардың бос уақытын ұтымды пайдалану қабілеті жеке және жалпы 
мәдениеттің маңызды көрсеткіші болып табылады. Ерлі-зайыптылардың бос 
уақыты қаншалықты қаныққан болса, ортақ мүдделер соғұрлым көп болады, 
олардың некеге қанағаттануы соғұрлым жоғары болады. 

• Жас отбасылардың шаруашылық-тұрмыстық қиындықтары: 
негізінен үй шаруашылығын жүргізу бойынша барлық міндеттерді жас 
әйелдер орындайды, әйел орташа есеппен үй жұмысына аптасына 36-40 сағат 
жұмсайды, ал ер адам – аптасына 13-15 сағаттан аспайды; бұл ретте үй иесі 
мен физикалық еңбекпен айналысатын жұмысшының энергетикалық 
шығындары шамамен тең [84]. 

Осылайша, жас отбасылардың өмірі қайшылықты және күрделі. Оның 
ерекшелігі-ерлі-зайыптылардың қалыптасқан кәсіби және экономикалық 
жағдайы. Жастар даму сатысында деп айта аламыз өмірлік стратегиялар 
көбінесе білімге мұқтаж, бүкіл отбасы институтының болашағы көбінесе жас 
отбасының қазіргі жағдайына байланысты. 

Жас отбасылармен әлеуметтік жұмыстың негізгі бағыттары. 
Қазіргі жас отбасында қоғамға тән әлеуметтік проблемалардың жиынтығы 
шоғырланған. 

Жас отбасымен жұмыс істейтін маманның тәжірибелік негізделген 
моделі келесі компоненттерді қамтиды: 

• жас отбасыларды түрлерге саралау; 
• маманның жас отбасын клиент ретінде қолдау туралы және 

клиенттің осы қолдау туралы идеялары, оны ұсыну формалары туралы 
өзіндік идеялары бар; 

• әлеуметтік іс-қимыл бағдарламасын іске асыру мақсатында 
отбасының байланыс жүйесі ретінде кіруі; 

• жас отбасымен түзету-тәрбие қызметінің нәтижелерін қадағалау 
және қажетті өзгерістер енгізу; 

• түзету және тәрбие бағытындағы отбасына әлеуметтік әсер ету 
бағдарламасын (жас отбасылардың түрлеріне сәйкес) әзірлеу [85]. 

Қазір жас отбасы әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайдың 
тұрақсыздануы және өмір сүру деңгейінің төмендеуі нәтижесінде қоғам 
тарапынан көмекке мұқтаж. Жас отбасы әлеуметтік институт ретінде әртүрлі 
функцияларды сапалы және толық орындай алмайды. Жас отбасына көмек 
көрсетудің шұғыл қажеттілігі бар екені анық, және мұндай көмектің бір түрі 
әлеуметтік жұмыс болуы керек және болуы мүмкін. 

Отбасымен (оның ішінде жас) Әлеуметтік жұмыстың негізгі мазмұны 
бірнеше функциялардың жиынтығы ретінде ұсынылуы мүмкін: 
ақпараттық функция: 

• қызмет көрсетілетін аумақтағы отбасылардың әртүрлі типтері, 
олардың көмекке және проблемаларға қажеттілігі туралы мәліметтер жинау, 
алынған ақпаратты отбасына қолдау көрсетуге қабілетті мүдделі 
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ведомстволарға, инстанцияларға беру; 
• сұраудың сипатын және нақты жас отбасындағы нақты жағдайды 

анықтау; 
• отбасын оның әлеуметтік көмекке құқығы, оны алу шарттары мен 

нысандары туралы, сондай-ақ отбасылық проблеманы шешуге неғұрлым 
тиімді көмектесе алатын мамандар мен әлеуметтік микроқұрылымдар туралы 
хабардар ету; 

құжаттарды дайындау: белгілі бір отбасымен оның өтініші бойынша 
жұмыс істеу үшін қажетті құжаттарды дайындау, сондай-ақ жекелеген 
отбасы мүшелеріне өтініштер мен басқа да құжаттарды жазуға көмектесу; 

диспетчерлік функция: жас отбасын немесе оның мүшесін қажетті 
маманға немесе қажетті әлеуметтік микроқұрылымға жіберу; 

делдалдық функция: қажетті арасындағы байланысты жүзеге асыру 
микроқұрылымдар (мамандар) және отбасы, келіссөздерді психологиялық 
қолдау, олардың арасындағы байланыстарды орнату. Айта кету керек, 
әлеуметтік қызметтер әлеуметтік қорғау, үй шаруашылығы, күндізгі күтім, 
ата-ана тәрбиесі, отбасылық өмірді оқыту қызметтерін ұсынуға, отбасына 
қаржылық көмек көрсетуге, жанжалдарды шешуге, отбасының өзін-өзі 
тануына ықпал етуге, отбасылық терапиямен айналысуға арналған, бұл жас 
отбасы өмірінің бастапқы кезеңінде өте маңызды [84]. 

Кең мағынада, жас отбасылармен әлеуметтік жұмысты, ең алдымен, ең 
мұқтаждарды қолдауға бағытталған отбасының, әйелдер мен балалардың 
жағдайын жақсарту бағдарламаларын жүзеге асыру арқылы мемлекет 
тарапынан әлеуметтік көмек ретінде қарастыруға болады.Қоғамдық, 
мемлекеттік, коммерциялық ұйымдар, діни, жеке тұлғалар. Демек, әлеуметтік 
жұмыс жөніндегі маман жас отбасын қорғау мен қолдаудың мемлекеттік 
шараларының негізгі орындаушысы және жетекшісі болып табылады. 
 
 

6.3.2. Толық емес отбасылармен әлеуметтік жұмыс 
 

Жалғыз басты ата-ана кәмелетке толмаған жастағы баламен бірге 
тұратын және оған жауапты болатын отбасылар толық емес деп есептеледі. 

Толық емес отбасыларды әртүрлі критерийлер бойынша жіктеуге 
болады: ата-ананың жынысы; құрылымы; олардың пайда болу себептері; 
отбасының өмірлік циклінің кезеңі; екінші ата-ананың бала тәрбиесіне 
қатысуы және қатысуы. 
Толық емес отбасының қалыптасуының негізгі себептері: 

• баланың некеден тыс туылуы; 
• ананың немесе әкенің өлімі; 
• ажырасу. 
Баланың үйленбеген әйелдің дүниеге келуі нәтижесінде пайда болған 

отбасы ғылыми әдебиеттерде «некеден тыс» немесе «ана»деп аталады. 
Ажырасу-толық емес отбасылардың пайда болуының екінші маңызды 

себебі, мұндай жағдайларда бала көбінесе анасымен бірге тұрады, ал әкесі 
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ведомстволарға, инстанцияларға беру; 
• сұраудың сипатын және нақты жас отбасындағы нақты жағдайды 

анықтау; 
• отбасын оның әлеуметтік көмекке құқығы, оны алу шарттары мен 

нысандары туралы, сондай-ақ отбасылық проблеманы шешуге неғұрлым 
тиімді көмектесе алатын мамандар мен әлеуметтік микроқұрылымдар туралы 
хабардар ету; 

құжаттарды дайындау: белгілі бір отбасымен оның өтініші бойынша 
жұмыс істеу үшін қажетті құжаттарды дайындау, сондай-ақ жекелеген 
отбасы мүшелеріне өтініштер мен басқа да құжаттарды жазуға көмектесу; 

диспетчерлік функция: жас отбасын немесе оның мүшесін қажетті 
маманға немесе қажетті әлеуметтік микроқұрылымға жіберу; 

делдалдық функция: қажетті арасындағы байланысты жүзеге асыру 
микроқұрылымдар (мамандар) және отбасы, келіссөздерді психологиялық 
қолдау, олардың арасындағы байланыстарды орнату. Айта кету керек, 
әлеуметтік қызметтер әлеуметтік қорғау, үй шаруашылығы, күндізгі күтім, 
ата-ана тәрбиесі, отбасылық өмірді оқыту қызметтерін ұсынуға, отбасына 
қаржылық көмек көрсетуге, жанжалдарды шешуге, отбасының өзін-өзі 
тануына ықпал етуге, отбасылық терапиямен айналысуға арналған, бұл жас 
отбасы өмірінің бастапқы кезеңінде өте маңызды [84]. 

Кең мағынада, жас отбасылармен әлеуметтік жұмысты, ең алдымен, ең 
мұқтаждарды қолдауға бағытталған отбасының, әйелдер мен балалардың 
жағдайын жақсарту бағдарламаларын жүзеге асыру арқылы мемлекет 
тарапынан әлеуметтік көмек ретінде қарастыруға болады.Қоғамдық, 
мемлекеттік, коммерциялық ұйымдар, діни, жеке тұлғалар. Демек, әлеуметтік 
жұмыс жөніндегі маман жас отбасын қорғау мен қолдаудың мемлекеттік 
шараларының негізгі орындаушысы және жетекшісі болып табылады. 
 
 

6.3.2. Толық емес отбасылармен әлеуметтік жұмыс 
 

Жалғыз басты ата-ана кәмелетке толмаған жастағы баламен бірге 
тұратын және оған жауапты болатын отбасылар толық емес деп есептеледі. 

Толық емес отбасыларды әртүрлі критерийлер бойынша жіктеуге 
болады: ата-ананың жынысы; құрылымы; олардың пайда болу себептері; 
отбасының өмірлік циклінің кезеңі; екінші ата-ананың бала тәрбиесіне 
қатысуы және қатысуы. 
Толық емес отбасының қалыптасуының негізгі себептері: 

• баланың некеден тыс туылуы; 
• ананың немесе әкенің өлімі; 
• ажырасу. 
Баланың үйленбеген әйелдің дүниеге келуі нәтижесінде пайда болған 

отбасы ғылыми әдебиеттерде «некеден тыс» немесе «ана»деп аталады. 
Ажырасу-толық емес отбасылардың пайда болуының екінші маңызды 

себебі, мұндай жағдайларда бала көбінесе анасымен бірге тұрады, ал әкесі 

   

оған алимент түрінде материалдық көмек көрсетеді [84]. 
Толық емес отбасының қалыптасуының тағы бір себебі – ата-

аналардың бірінің қайтыс болуы, жесірлік-көбінесе әйелдердің тағдыры. 
Толық емес отбасылардың пайда болу себебі әртүрлі себептермен ерлі-

зайыптылардың нақты «бөлінуі» деп санауға болады (мысалы, жұбайының 
басқа қалаға, елге ұзақ уақытқа кетуі, түрмеде жазасын өтеуі және т.б.). 

Толық емес отбасылар проблемалары: тұрғын үй проблемасы, 
материалдық проблема, жалғыз басты аналарды жұмыспен қамту 
проблемасы, кәсіби қызмет пен ата-ананың рөлін біріктіру проблемасы, 
тұрмыстық қиындықтар және үй шаруашылығына уақыттың жетіспеуі, бала 
тәрбиесіндегі қиындықтар және толық емес отбасында өсіп келе жатқан 
баланың проблемалары, жалғыз басты ананың жеке проблемалары, заңды 
мәселелер. 

Кешендегі аталған проблемалар көбінесе жалғызбасты ананың стресс 
жағдайын тудырады, бұл ананың білім беру функцияларын орындауына, 
сондай-ақ оның денсаулығы мен баланың денсаулығына теріс әсер етуі 
мүмкін. 

Әлеуметтік жұмыс маманы мен отбасының психологиялық, 
педагогикалық және әлеуметтік жүйе ретіндегі өзара әрекеті. Отбасылық 
жүйе, әдетте, мынадай кіші жүйелерден тұрады: «аға – інілер» кіші жүйесі; 
«ата – ана – балалар» кіші жүйесі – ұрпақтар арасындағы өзара қарым – 
қатынас, оларды зерделеу кезінде әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман үшін 
жауапкершілік пен билік шекараларын айқындау ерекше қызығушылық 
тудырады; ата-ана кіші жүйесі-ерлі-зайыптылардың баланың (балалардың) 
ата-анасы ретіндегі өзара іс-қимылы; неке кіші жүйесі-ерлі-зайыптылардың 
ата-ана байланыстарынан тыс өзара қарым-қатынасы [86]. 

Әлеуметтік жұмыс маманы үшін толық емес отбасын талдаудың 
маңызды аспектісі – бұл жағымды эмоционалды фон тудыратын және «Біз 
бір отбасымыз» сезімін тудыратын, оның барлық мүшелерінің, ең алдымен 
балалардың психологиялық жайлылығы мен әл – ауқаты үшін маңызды. 

Отбасылық қарым-қатынастарда отбасы мүшелерінің бір-біріне деген 
сүйіспеншілігі де, әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман ескеруі керек иеліктен 
шығару, алауыздық та бар. Отбасылық нормалар мен ережелер отбасын 
біріктірудің құралы болып табылады. Отбасында балалар мен ересектерге не 
рұқсат етілгенін және қандай жағдайда әлеуметтік жұмыс маманына отбасы 
мүшелерінің қарым-қатынасын анықтауға көмектеседі. Отбасы көбінесе 
қарама-қайшылықты үміттерге Ие, оларды анықтау қажет, сонымен қатар 
қоршаған ортадан қандай да бір айырмашылыққа байланысты 
дискриминация мен алалаушылықтың отбасына тигізетін әсері. 

Толық емес отбасымен әлеуметтік жұмыс тәжірибесі жеке 
клиенттердің түрлерін және ең алдымен ата-аналарды қарастыру маңызды 
екенін көрсетеді: кім басқа адамға немесе адамдар тобына көмек сұрайды; өзі 
үшін көмек сұрайды; өз мақсаттарына жетудің құралы ретінде көмек іздейді 
немесе пайдаланады; көмек іздейді, бірақ лайықсыз мақсаттарға жету үшін; 
көмек іздемейді, бірақ басқа адамның (отбасы мүшесінің) қалыпты 
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жұмысына кедергі келтіреді. 
Клиент пен әлеуметтік жұмыс маманының өзара әрекеттестігі күтілетін 

көмектің сипатына және клиенттің түріне байланысты айтарлықтай өзгереді. 
Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман клиенттің әлеуметтік қызметке жүгінуіне 
не себеп болғанын анықтауы керек – материалдық құралдардың болмауы 
немесе болмауы; психологиялық проблемалар, әлеуметтік, педагогикалық 
сипаттағы айырмашылықтар; психикалық бұзылулар; тұлғааралық 
қатынастар; басқалардың күтуі мен клиенттің өтініші арасындағы 
айырмашылықтар; баланың қажеттіліктері мен мүмкіндіктері мен ата-
аналардың күтуі арасындағы айырмашылықтар. 

Әлеуметтік жұмыс маманы әлеуметтік жағдайды мақсатты зерттеудің 
келесі схемасын ұстануы мүмкін: клиенттің тұрғылықты жерін сипаттау, 
әлеуметтік-экономикалық жағдайлар, мәдени орта, экологиялық жағдайлар, 
білім беру жүйесі, саяси жүйе, гуманитарлық көмек жүйесі, әлеуметтік-
мәдени жүйе. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман қызметінің маңызды бағыты 
балаларды, оның ішінде толық емес отбасынан шыққан балаларды әлеуметтік 
қорғау болып табылады: оның тәрбиешілеріне, оның ішінде ата-аналарына 
қолдау көрсету, ол өсетін орта жағдайларына әсер ету. Балаларға білім 
берудің белгіленген мақсаттарына және оларды ұстаудың жалпы ережелеріне 
сәйкес келетін қажетті алғышарттар жасау қажет [86]. 
 
 

 6.3.3.  Көп балалы отбасылармен әлеуметтік жұмыстың ерекшелігі 
 

Қоғамның негізгі институттарының бірі, адамның әлеуметтік қызмет 
ету жүйесі әрдайым бүкіл қоғамның назарында болатын отбасы болып 
табылады. «Отбасы – қоғамның ұясы» аксиомалық анықтамасы отбасының 
қоғамдағы орны мен рөлін, қоғамдағы және оның әлеуметтік 
институтындағы – отбасындағы процестердің ажырамас байланысын 
білдіреді. 

Балалы отбасыларды әлеуметтік қорғаудың жай-күйі мемлекеттің 
отбасы институтына деген көзқарасын, балалы отбасыларды қолдауға 
дайындығын, оның халықтың көбеюі үшін жауапкершілік дәрежесін 
көрсетеді. 

Құрамында бірге тұратын кәмелетке толмаған төрт және одан да көп 
балалары, оның ішінде орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, 
жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында 
күндізгі оқу нысаны бойынша оқитын балалары бар отбасы, олар кәмелеттік 
жасқа толғаннан кейін білім беру ұйымдарын бітіретін уақытқа дейін (бірақ 
жиырма үш жасқа толғанға дейін – көп балалы отбасы [84]. 

Үлкен отбасына тән сипаттамаларды зерттеу кезінде осы отбасылардың 
негізгі түрлерін атау керек: 

• ата-аналары бірнеше балалы болуға ұмтылмаған отбасылар. 
Үшінші және одан кейінгі балалардың дүниеге келуі отбасын жоспарлаудың 
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жұмысына кедергі келтіреді. 
Клиент пен әлеуметтік жұмыс маманының өзара әрекеттестігі күтілетін 

көмектің сипатына және клиенттің түріне байланысты айтарлықтай өзгереді. 
Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман клиенттің әлеуметтік қызметке жүгінуіне 
не себеп болғанын анықтауы керек – материалдық құралдардың болмауы 
немесе болмауы; психологиялық проблемалар, әлеуметтік, педагогикалық 
сипаттағы айырмашылықтар; психикалық бұзылулар; тұлғааралық 
қатынастар; басқалардың күтуі мен клиенттің өтініші арасындағы 
айырмашылықтар; баланың қажеттіліктері мен мүмкіндіктері мен ата-
аналардың күтуі арасындағы айырмашылықтар. 

Әлеуметтік жұмыс маманы әлеуметтік жағдайды мақсатты зерттеудің 
келесі схемасын ұстануы мүмкін: клиенттің тұрғылықты жерін сипаттау, 
әлеуметтік-экономикалық жағдайлар, мәдени орта, экологиялық жағдайлар, 
білім беру жүйесі, саяси жүйе, гуманитарлық көмек жүйесі, әлеуметтік-
мәдени жүйе. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман қызметінің маңызды бағыты 
балаларды, оның ішінде толық емес отбасынан шыққан балаларды әлеуметтік 
қорғау болып табылады: оның тәрбиешілеріне, оның ішінде ата-аналарына 
қолдау көрсету, ол өсетін орта жағдайларына әсер ету. Балаларға білім 
берудің белгіленген мақсаттарына және оларды ұстаудың жалпы ережелеріне 
сәйкес келетін қажетті алғышарттар жасау қажет [86]. 
 
 

 6.3.3.  Көп балалы отбасылармен әлеуметтік жұмыстың ерекшелігі 
 

Қоғамның негізгі институттарының бірі, адамның әлеуметтік қызмет 
ету жүйесі әрдайым бүкіл қоғамның назарында болатын отбасы болып 
табылады. «Отбасы – қоғамның ұясы» аксиомалық анықтамасы отбасының 
қоғамдағы орны мен рөлін, қоғамдағы және оның әлеуметтік 
институтындағы – отбасындағы процестердің ажырамас байланысын 
білдіреді. 

Балалы отбасыларды әлеуметтік қорғаудың жай-күйі мемлекеттің 
отбасы институтына деген көзқарасын, балалы отбасыларды қолдауға 
дайындығын, оның халықтың көбеюі үшін жауапкершілік дәрежесін 
көрсетеді. 

Құрамында бірге тұратын кәмелетке толмаған төрт және одан да көп 
балалары, оның ішінде орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, 
жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында 
күндізгі оқу нысаны бойынша оқитын балалары бар отбасы, олар кәмелеттік 
жасқа толғаннан кейін білім беру ұйымдарын бітіретін уақытқа дейін (бірақ 
жиырма үш жасқа толғанға дейін – көп балалы отбасы [84]. 

Үлкен отбасына тән сипаттамаларды зерттеу кезінде осы отбасылардың 
негізгі түрлерін атау керек: 

• ата-аналары бірнеше балалы болуға ұмтылмаған отбасылар. 
Үшінші және одан кейінгі балалардың дүниеге келуі отбасын жоспарлаудың 

   

болмауының, медициналық көрсеткіштер бойынша жүктілікті үзе 
алмауының, егіздердің немесе үшемдердің дүниеге келуінің салдары болуы 
мүмкін; 

• ата-аналар балаларды жақсы көретін және оларды алғысы келетін 
отбасылар. Мұндай отбасылар үшін балалар бірінші кезектегі және тәуелсіз 
құндылық болып табылады. Ата-аналар қазір олардан зависящее, олардың 
балаларға жилось жақсы; 

• көптеген балалардың туылуы проблеманың көрінісі деп санауға 
болатын отбасылар. Мұндай отбасыларда тағы бір баланың дүниеге келуі әр 
түрлі жәрдемақы, жеңілдіктер мен жеңілдіктер алу құқығына ие болу 
ниетімен немесе қайта немесе сәтсіз неке жағдайында психологиялық өзін-өзі 
растаумен байланысты. Сонымен қатар, бала туылғаннан кейін, мұндай ата-
аналар өздерінің миссиясын орындады деп санайды және оны тәрбиелеу 
және өсіру керек деп ойламайды. Отбасының бұл түрі көптеген 
ауытқулардың көзі болып табылады, бұл бірнеше балалы отбасын теріс 
құбылыс ретінде бағалайтын теріс қоғамдық пікір қалыптастыруға ықпал 
етеді; 

• екі толық емес отбасының балаларымен бірігуі нәтижесінде 
пайда болған отбасылар. Мұндай отбасылардың көпшілігі үшін «мәжбүрлі» 
көп балалы болуға бейімделу ұзақ және қиын процесс, бірақ содан кейін, 
әдетте, отбасы тұрақтанады. 

Көп балалы отбасыларды олардың әлеуметтік белсенділігіне 
байланысты типологиялауға болады: 

• бірінші түрі-келесі сипаттамаларға ие ерлі-зайыптылар: жас 
тәжірибесіз ата-аналар, жүйке, әлеуметтік бейімделмеген, ата-аналарының 
қолдауы жоқ немесе, керісінше, жауапсыз, бүлінген; 

• екінші түрі-жұмыс істейтін, дәнекерленген, бірақ Сыртқы 
байланыстардан аулақ, берік материалдық базасы бар отбасылар. Олар 
әлеуметтік белсенділікті күшті іскерлік, материалдық қызығушылық 
жағдайында ғана көрсетеді; 

• үшінші түрі-әлеуметтік бастамалардың бастамашылары, 
әлеуметтік белсенді отбасылар. Әр түрлі инстанциялардағы көптеген 
отбасылар үшін олар педагогикалық және әлеуметтік тәжірибелерімен 
бөліседі. 

Осылайша, көп балалы отбасы біртектес емес, оның мүшелері 
арасындағы үйлесімділік, өзара әрекеттесу, байланыстардың алуан 
түрлілігіне байланысты мұндай отбасы қоғамның автономды, тәуелсіз 
жасушасына айналады. Алайда, барлық басқа отбасылар сияқты, көп балалы 
отбасылар да қиындықтарға тап болады [83]. 

Көп балалы отбасылардың проблемалары: тұрғын үй, материалдық, 
әлеуметтік орта, денсаулық проблемалары, білім беру, тәрбие мәселесі, 
қарым-қатынас мәселесі, мәдени-демалыс мәселесі, құқықтық немесе 
құқықтық сипаттағы проблемалар. 

Барлық осы проблемалар, қандай да бір жолмен, қазіргі заманғы көп 
балалы отбасылардың жұмысына, дамуына және өміршеңдігіне әсер етеді. 
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Өкінішке орай, қазіргі уақытта мұндай отбасы осы сипаттағы мәселелерді өз 
бетінше шеше алмайды, сондықтан көп балалы отбасы әлеуметтік жұмыстың 
негізгі нысандарының бірі болып табылады. 

Көп балалы отбасылармен әлеуметтік жұмыс тәжірибесі. Әрбір көп 
балалы отбасы, оның әл-ауқатының дәрежесіне қарамастан, мемлекет пен 
қоғам тарапынан назар мен көмекті қажет етеді. Біз тізімдейміз көп балалы 
отбасыларға практикалық көмек көрсететін түрлі қызметтер мен мекемелер 
[87]. 

Әрине, басты рөлді жергілікті әлеуметтік қызметтер атқарады, өйткені 
олар әр отбасымен және оның әр мүшесімен байланыс орнатып, олардың 
қажеттіліктері мен қажеттіліктері туралы сенімді ақпарат ала алады. 

Денсаулық сақтау мекемелері жергілікті әлеуметтік қызметтерден кем 
емес практикалық көмек көрсетеді. Көп балалы отбасыларда отбасылық 
дәрігерге, әсіресе психологқа және терапевтке қажеттілік туындайды, өйткені 
олар көптеген аурулардың, сондай-ақ ата-аналар мен балалардың олармен 
байланысты проблемаларының алдын алады. 

Көп балалы отбасыларға практикалық көмекті көп балалы 
отбасылардан шыққан балалардың демалысы мен бос уақытын 
ұйымдастыратын әртүрлі балалар мен жасөспірімдер ұйымдары көрсетеді. 

Халықты жұмыспен қамту орталықтары сондай-ақ көп балалы 
отбасыларға, бірінші кезекте, көп балалы ата-аналарды жұмысқа 
орналастыру жөнінде шаралар қабылдай отырып және олардың балаларына 
жазғы каникул кезінде немесе оқу кезеңінде бірнеше сағат жұмыс істеуге 
мүмкіндік бере отырып, жәрдемдеседі. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның практикалық қызметі келесі 
жұмыс түрлерін қамтиды: 

1. экономикалық, әлеуметтік, психологиялық және басқа да аспектілерде 
отбасының сипаттамасын жасауды қоса алғанда, көп балалы отбасыларды 
анықтау және есепке алу: 

• отбасының материалдық жағдайы; 
• отбасы мүшелерінің саны, олардың жынысы, жасы; 
• отбасындағы қарым-қатынас; 
• тұрғын үй жағдайлары; 
• білім деңгейі; 
• денсаулық жағдайы; 
• отбасы мүдделерінің шеңбері; 
• отбасы мүшелерінің әлеуметтік мінез-құлқының болуы; 

2. отбасының негізгі қиындықтары мен проблемаларын әртүрлі көздерден 
(соның ішінде отбасының өзінен) анықтау; 

3. жалпы отбасының және оның әрбір мүшесінің қажеттіліктері мен 
қажеттіліктеріне байланысты көмек көрсетудің негізгі бағыттарын белгілеу. 

Бұл бағыттар негізінен көпбалалы отбасы аналарының проблемаларына 
сәйкес келеді (тамақтану, табыс, денсаулық, тәрбие және білім беру, тұрғын 
үй жағдайлары, қарым-қатынас, әлеуметтік микроортамен қарым-қатынас, 
бос уақытты өткізу, көп балалы отбасының құқықтарын қорғау); 
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Өкінішке орай, қазіргі уақытта мұндай отбасы осы сипаттағы мәселелерді өз 
бетінше шеше алмайды, сондықтан көп балалы отбасы әлеуметтік жұмыстың 
негізгі нысандарының бірі болып табылады. 

Көп балалы отбасылармен әлеуметтік жұмыс тәжірибесі. Әрбір көп 
балалы отбасы, оның әл-ауқатының дәрежесіне қарамастан, мемлекет пен 
қоғам тарапынан назар мен көмекті қажет етеді. Біз тізімдейміз көп балалы 
отбасыларға практикалық көмек көрсететін түрлі қызметтер мен мекемелер 
[87]. 

Әрине, басты рөлді жергілікті әлеуметтік қызметтер атқарады, өйткені 
олар әр отбасымен және оның әр мүшесімен байланыс орнатып, олардың 
қажеттіліктері мен қажеттіліктері туралы сенімді ақпарат ала алады. 

Денсаулық сақтау мекемелері жергілікті әлеуметтік қызметтерден кем 
емес практикалық көмек көрсетеді. Көп балалы отбасыларда отбасылық 
дәрігерге, әсіресе психологқа және терапевтке қажеттілік туындайды, өйткені 
олар көптеген аурулардың, сондай-ақ ата-аналар мен балалардың олармен 
байланысты проблемаларының алдын алады. 

Көп балалы отбасыларға практикалық көмекті көп балалы 
отбасылардан шыққан балалардың демалысы мен бос уақытын 
ұйымдастыратын әртүрлі балалар мен жасөспірімдер ұйымдары көрсетеді. 

Халықты жұмыспен қамту орталықтары сондай-ақ көп балалы 
отбасыларға, бірінші кезекте, көп балалы ата-аналарды жұмысқа 
орналастыру жөнінде шаралар қабылдай отырып және олардың балаларына 
жазғы каникул кезінде немесе оқу кезеңінде бірнеше сағат жұмыс істеуге 
мүмкіндік бере отырып, жәрдемдеседі. 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның практикалық қызметі келесі 
жұмыс түрлерін қамтиды: 

1. экономикалық, әлеуметтік, психологиялық және басқа да аспектілерде 
отбасының сипаттамасын жасауды қоса алғанда, көп балалы отбасыларды 
анықтау және есепке алу: 

• отбасының материалдық жағдайы; 
• отбасы мүшелерінің саны, олардың жынысы, жасы; 
• отбасындағы қарым-қатынас; 
• тұрғын үй жағдайлары; 
• білім деңгейі; 
• денсаулық жағдайы; 
• отбасы мүдделерінің шеңбері; 
• отбасы мүшелерінің әлеуметтік мінез-құлқының болуы; 

2. отбасының негізгі қиындықтары мен проблемаларын әртүрлі көздерден 
(соның ішінде отбасының өзінен) анықтау; 

3. жалпы отбасының және оның әрбір мүшесінің қажеттіліктері мен 
қажеттіліктеріне байланысты көмек көрсетудің негізгі бағыттарын белгілеу. 
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6.3.4. Жоғары білімі бар баланың отбасымен әлеуметтік жұмыс 
 

Қоғамның өркениет деңгейі көбінесе оның физикалық және ақыл-ой 
кемістігі бар балаларға, яғни мүмкіндігі шектеулі балаларға деген 
көзқарасымен бағаланады. Баланың дамуындағы бұзушылықтарды сәтті 
түзету, оқыту, тәрбиелеу, оның қоғамға енуі және әлеуметтік-еңбекке 
бейімделуі үшін оңтайлы жағдайлар жасау маңызды міндеттердің бірі болып 
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табылады. 
Балалардың шектеулі мүмкіндіктері-өсуі мен дамуының, сондай-ақ 

өзіне-өзі қызмет көрсету қабілетінің бұзылуы салдарынан әлеуметтік 
бейімсіздікке алып келетін, олардың тыныс-тіршілігінің айтарлықтай 
шектелуі, бағдар, қозғалыс, оқыту, болашақтағы жұмыс, қарым-қатынас [84]. 

Шектелген мүмкіндіктердің негізгі себептері ішкі органдардың 
аурулары, психоневрологиялық аурулар, көру және есту қабілетінің бұзылуы, 
тірек-қимыл аппаратының аурулары болып табылады. 

Қазіргі уақытта мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту, тәрбиелеу, 
даярлау және медициналық қызмет көрсетуге қатысты бірқатар проблемалар 
бар. 

Арнайы мекемелер білікті дефектолог-мамандармен тиісті деңгейде 
қамтамасыз етілмеген, медициналық мекемелер қазіргі заманғы 
диагностикалық аппаратурамен толық жарақталмаған. 

Мүмкіндігі шектеулі баласы бар отбасының негізгі мәселелері: 
1) мүмкіндігі шектеулі балалары бар отбасылардағы экономикалық 

проблемалар сау балалары бар отбасыларға қарағанда материалдық 
қауіпсіздік деңгейі төмен. Бұл қысқартылған жұмыс күнінің ресімделуімен; 
аналардың көпшілігінің қоғамдық өндіріске мәжбүрлі қатыспауымен; 
жұмысының мәжбүрлі ауысуымен көбінесе еңбекақысын жоғалтумен; тапшы 
дәрі-дәрмектерді, арнайы жабдықтар мен қосалқы техникалық құралдарды 
сатып алуға, консультанттарға, массажистерге, мейірбикелерге ақы төлеуге 
жұмсалатын шығындармен; баланы емдеу және сауықтыру мақсатында 
ұсталмаған демалысты ресімдеумен және т. б. байланысты. 

2) медициналық мәселелер, баланың ауруы және оның ағымының 
ерекшеліктері, болжам, күтілетін әлеуметтік қиындықтар туралы ақпарат алу; 
балаға қосымша кеңес беру, оны ауруханаға жатқызу, санаторийге жолдама 
алу мүмкіндіктерін іздеу; медициналық ұсыныстарды орындаудың, сөйлеуді 
түзетудің және т. б. практикалық дағдыларын игеру.; 

3) отбасының әлеуметтік-кәсіби проблемалары-бұл кәсіби жоспарларды 
іске асырудан бас тарту; мүмкіндігі шектеулі баланың ата-анасының білім 
деңгейін көтеру; емдеу кезеңінде және күтімді ұйымдастыру үшін жұмыста 
мәжбүрлі үзілістер; баланың мүдделеріне бағынатын отбасының өмір салтын 
қалыптастыру; бос уақытты өткізудегі қиындықтар; баланың мүдделерін 
ескере отырып, жұмыс сипатын өзгерту; 

4) баланы мектепке дайындаумен және оны оқытуда, әсіресе үйде 
оқытуда көмек көрсетумен байланысты қиындықтардан тұратын науқас 
баланы оқыту, тәрбиелеу және оған күтім жасау проблемасы; қозғалыс, өзіне-
өзі қызмет көрсету, қоғамдық көлікті пайдалану, қосалқы техникалық 
құралдар, дербестікті дамыту дағдыларын қалыптастыру; баланы әлеуметтік 
бейімдеу бойынша мақсатты жұмыстарды жүзеге асыру, бұзылған 
функциялардың орнын толтыруға немесе дамуына ықпал ететін баланың бос 
уақытын және ойын қызметін ұйымдастыру, 
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тұлғаның үйлесімді дамуына жағдай жасау; бұзылған функцияларды дамыту, 
тұрмыстық дағдыларды, жүру дағдыларын жаттықтыру үшін арнайы 
жабдықтар сатып алу және үй орнату, сондай-ақ жоғары сапалы техникалық 
құралдар сатып алу; 

5) психологиялық проблемалар, ең алдымен, барлық отбасы мүшелерінің 
мүгедектігі бар баланың тағдырына алаңдаушылық, барлық мәселелерді 
шешу қажеттілігіне байланысты ата-аналардың қарым-қатынасындағы 
шиеленіс; баланың айналасындағы физикалық кемшіліктерді теріс қабылдау; 
ата-аналардың біреуінің отбасынан кетуі [84]. 

Осылайша, мүмкіндігі шектеулі балалардың қоғамдағы ерекше 
жағдайына, олардың қажеттіліктері мен қажеттіліктеріне байланысты оларға 
тек медициналық сипатта ғана емес, мамандардың кәсіби көмегі қажет екені 
анық. 

Мүмкіндігі шектеулі бала тұратын, ерекше күтімді қажет ететін отбасы 
әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманға жүгінуі керек, оның негізгі міндеті – 
отбасына жаңа талаптар мен өмір жағдайларына жақсы бейімделуге 
көмектесу. Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман қажетті мамандар туралы 
ақпаратты табуға көмектеседі; балаға тиісті білім беру мекемесін таңдаңыз; 
мүмкін төлемдер туралы ақпаратты таңдаңыз. Ол әртүрлі қоғамдық және 
мемлекеттік мекемелерде, қорларда, ұйымдарда отбасының мүдделерін 
білдіре алады; баланың өмірінің шектелуіне байланысты туындаған 
мәселелерді шешуде сәтті жұмыс істейтін отбасын басқа отбасылармен 
таныстыру; балаға күтуші табу; азық - түлік, дәрі-дәрмек сатып алу; үй 
шаруашылығына көмек көрсету; түрлі мәселелерді шешу үшін қажетті 
құжаттарды жинау және т. б. 

Ата-аналар қажетті көмекті ала алатын ұйымдар мен мекемелер: 
• аумақтық немесе аудандық орталықтар әлеуметтік
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аудандық комитеттер; 
• оңалту орталықтар үшін балалар және жасөспірімдер

 мүмкіндігі шектеулі; 
• қалалық немесе аудандық білім бөлімдері; 
• ассоциациялар және басқа бірлестіктер ата-аналар

 балалар мүмкіндігі шектеулі; 
• арнайы білім беру мекемелері (балабақшалар, интернат - үйлер, 

мектеп-интернаттар және т.б.). 
Отбасының оны оңалту процесіне саналы түрде қатысуы-мүмкіндігі 

шектеулі баланың сәтті әлеуметтенуінің маңызды шарты. Сондықтан қазіргі 
уақытта мұндай отбасымен жұмыс істеудің басым нысаны Оңалту 
орталықтары жағдайында жұмыс істеу болып табылады, оның 
артықшылығы-балалар үйреншікті болып қалады 
туысқандық байланыстар, ал ата-аналар қажетті көмек ала отырып, оңалту 
процесіне тікелей қатысады [84]. 

Орталықтардың қызметі балалар мен жасөспірімдерге келесі қызмет 
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түрлерін көрсетуге бағытталған: 
• әлеуметтік-медициналық және санитарлық-гигиеналық; 
• материалдық-тұрмыстық; 
• әлеуметтік-еңбек оңалту; 
• балалар мен жасөспірімдердің ақыл-ой қабілеттері мен дене 

мүмкіндіктерін ескере отырып білім алуға жәрдемдесу; 
• құқықтық; 
• салттық қызметтерді ұйымдастыруға жәрдемдесу; 
• тамақтандыруды, тұрмысты, бос уақытты ұйымдастыру бойынша 

қызметтер. 
Орталықтың негізгі міндеттерінің бірі - дамуында ауытқулары бар 

баланы немесе жасөспірімді тәрбиелеп отырған отбасыларға көмек көрсету, 
балалармен және олардың ата-аналарымен әлеуметтік-оңалту жұмыстары, 
оны үй жағдайында қалпына келтіру бойынша қажетті іс-шаралар өткізу. 
Орталықтың мамандары дәрігерлермен бірлесіп баланың психикалық және 
физикалық денсаулығының бастапқы деңгейін анықтайды, оны оңалтудың 
жеке бағдарламаларын әзірлейді, бұзылған функцияларды қалпына 
келтірудің мерзімдері мен кезеңдерін болжайды және т. б. 

Орталықтың құрылымында бірнеше негізгі бөлімшелер құрылуы керек: 
• диагностика және әлеуметтік оңалту бағдарламаларын әзірлеу 

бөлімшесі; 
• кемтар балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік-педагогикалық 

және психологиялық-әлеуметтік іс-шаралар бөлігінде әлеуметтік оңалтудың 
жеке бағдарламаларын кезең-кезеңімен орындауды ұйымдастыруға арналған 
психологиялық-педагогикалық көмек бөлімшесі; 

– мақсаты медициналық-консультациялық және медициналық-
әлеуметтік іс-шаралар бөлігінде кемтар балалар мен жасөспірімдерді 
әлеуметтік оңалтудың жеке бағдарламаларын кезең-кезеңімен орындауды 
ұйымдастыру болып табылатын медициналық-әлеуметтік оңалту бөлімшесі; 

• күндізгі болу бөлімшесі; 
• балаларды жынысы, жасы және денсаулық жағдайы бойынша 

біріктіретін оңалту топтары; 
• стационарлық бөлімшесі – тәулік бойы бес күндік 

болу. 
Жеке оңалту бағдарламаларын ескеретін оңалту топтарының қызметі 

топтық бағдарламалар негізінде жүзеге асырылады. 
Оңалту бағдарламасына сәйкес мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-

аналарының қызметін мақсатты қолдау патронаттау деп аталады. 
Патронаждың мынадай түрлері бөлінеді: 

• медициналық әлеуметтік-ата-аналарды үйде оңалту әдістеріне 
үйрету; 

• әлеуметтік-педагогикалық – түзету қолайсыз 
отбасылардағы отбасылық қатынастар, қауіпті отбасыларды қолдау; 

• мәдени-демалыс-баланың дамуына және оны қоғамға қосуға 
бағытталған. 
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Мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп отырған отбасында оның 
барлық мүшелерін, бірінші кезекте анасын оңалту қажет. Оңалтудың мәні - 
отбасына психологиялық күйзеліс жағдайынан шығуға, бұрынғы әлеуметтік-
мәдени және әлеуметтік-психологиялық мәртебеге ие болуға көмектесу. Бұл 
мәселені шешу мыналарды қамтиды: 

• барлық отбасы мүшелерінің жағдайын диагностикалау 
әдістемесін әзірлеу; 

• мамандардың әрбір нақты отбасына барабар көмек көрсетуі үшін 
ата-аналарды (аналарды) топтарға біріктіру критерийлерін айқындау; 

• әлеуметтік - мәдени және психологиялық-педагогикалық 
аспектіде отбасын оңалту бағдарламасын жасау; 

• ата-аналарды өзара қолдау топтарын ұйымдастыру; 
• әрбір отбасы үшін нақты бағдарламаға сәйкес оңалту іс-

шараларын жүргізу; 
• іс-шаралардан кейін отбасын эпизодтық патронациялау. 
Мүмкіндігі шектеулі баланың дамуы көбінесе отбасының әл-ауқатына, 

тәрбиелік әсерді дұрыс таңдауға, ата-аналардың оның рухани және 
физикалық қалыптасуына қатысуына байланысты [88]. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған аналармен жұмыс 
екі бағытта жүргізіледі: 

1) мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған аналардың жеке 
ерекшеліктерін зерделеу; 

2) баланы оңалту жөніндегі іс-шараларға ананы белсенді қосу. 
Оңалту орталығының мамандары мазасыздығы жоғары аналарды 

тыңдауға және қолдауға, пассивті жеке позициясы бар аналардың өзін-өзі 
бағалауын арттыруға тырысады. Ата-аналар баласының ауруы, тәрбиелеу 
әдістері, мүмкін болатын даму перспективалары туралы бәрін білуі керек. 
Ата-аналарға жеке әңгімелер мен топтық психо-тренингтер, психотерапевт 
кеңестері ұсынылады. 

Отбасымен жұмыс барысында ата-аналарды және басқа туыстарын 
баланы сол қалпында қабылдауға, оған жанашырлық танытуға, оның 
физикалық, психикалық, эмоционалды дамуына жағдай жасауға үйрету 
керек, өйткені отбасында мүмкіндігі шектеулі бала дыбыстар, заттар, 
сезімдер, бейнелер әлеміне ене алады. 

 
6.3.5. Жалғыз басты қарт адамдармен және зейнеткерлерден 

тұратын отбасылармен әлеуметтік жұмысты ұстау 
 

Жалғыз қарт адамның әлеуметтік портреті. Жалғыздық-бұл ішкі 
ресурстардың қажетті үйлесімді жұмсалуының, қажетті қарым-қатынастың 
болмауынан туындаған жанның ішкі күйі, бұл қалыпты өмір салтын бұзуға 
әкелетін психофизикалық тепе-теңдіктің бұзылуы деп айтуға болады. 
Жалғыздық мемлекеттің қамқорлығындағы қарт адамдарда да, туыстары бар, 
бірақ өзін жалғыз сезінетін қарт адамдарда да көрінуі мүмкін [84]. 

Қарт адамдармен жұмыс істеу үшін олардың әлеуметтік жағдайын, 
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қажеттіліктерін, психикалық ерекшеліктерін білу керек және ғылымға, 
әлеуметтік-психологиялық, әлеуметтанулық, әлеуметтік-экономикалық және 
басқа да зерттеу түрлеріне сүйену керек. Кәрілік адамның нақты 
психологиялық физиологиялық және бұзылыстарының ауыртпалығын 
арттырады деген қоғамдық пікір кең таралған. 

Жалғыздықтың ерекшелігі. Әлемде қандай да бір себептермен 
жақындары мен отбасын жоғалтқан және өмір сүру жағдайларына бейімделе 
алмайтын жалғызбасты қарт адамдардың үлесі артып келеді. Сондықтан 
олардың әлеуметтік, әлеуметтік жағдайы, әлеуметтік қызмет мәселелері 
маңызды теориялық және практикалық мәнге ие. 

Егде жастағы адамдардың санатын әлеуметтік-демографиялық немесе 
Әлеуметтік деп сипаттай отырып, адамдар тобының ішіндегі жас 
ерекшеліктерін ескеру қажет. 

Егде жастағы адамдардың жалғыздығының деңгейі мен себептері 
әртүрлі жас топтарында әртүрлі. Сонымен, 80 жастан асқан адамдар 
жалғыздықты әлеуметтік байланыстардың болмауымен емес, қозғалу мүмкін 
еместігін немесе еңбекке қабілетсіздігін анықтайтын белсенділіктің 
төмендеуімен байланыстырады. 

Кәрілік-бұл өмір сүру үшін адамға қолдау мен көмек қажет болатын 
өмір кезеңі. Сырттан көмек ала отырып, өз дербестігі мен тәуелсіздігінен бас 
тартуға тура келуі мүмкін, Өйткені өмірді ұзарту – осындай бас тартқаны 
үшін жеткілікті марапат [89]. 

Өмір салтының ерекшелігі. Қартаю ырғағы Қарт адамдардың өмір 
салтына, олардың отбасындағы жағдайына, еңбек жағдайларына, өмір сүру 
деңгейіне, психологиялық және әлеуметтік факторларға байланысты. 

Жалғыздықтың тағы бір аспектісі, ер адамдар әйелдерге қарағанда жиі 
зардап шегеді, бұл физикалық белсенділіктің төмендеуімен бірге зияткерлік 
белсенділіктің төмендеуі нәтижесінде пайда болатын жалғыздық. Әйелдер 
ерлерге қарағанда орташа есеппен ұзақ өмір сүріп қана қоймайды, сонымен 
қатар қартаю әсеріне аз ұшырайды. 

Егде жастағы әйелдердің көпшілігі егде жастағы ер адамдарға 
қарағанда үй шаруашылығына көбірек көңіл бөле алады, сондықтан зейнетке 
шыққан кезде ерлердегі істер саны азаяды және істер саны азаяды керісінше, 
әйел көбейеді: әйел үй шаруасындағы әйел рөлімен бөліспейді, ал зейнеткер 
ер адам өндіруші рөлін жоғалтады. Сонымен, әйелдер еркектерге қарағанда 
жалғыздыққа бейім емес, өйткені олардың орташа әлеуметтік рөлдері көп. 

Дүниетанымның ерекшелігі. Геронтологиялық зерттеулердің 
материалдары қартайғанда адамның психикалық мәртебесі төмендемейтінін, 
тек ақыл-ой, модерация, тыныштық, сақтық сияқты сипаттамалармен 
өзгеретінін және толықтырылатындығын дәлелдейді. Жасы ұлғайған сайын 
өзін-өзі бағалау өзгереді, өмір құндылығы сезімі артады. 

Қарт адамдар сыртқы келбетке аз көңіл бөледі, физиологиялық 
жағдайға және ішкі әлемге көбірек көңіл бөледі, жаңа өмір ырғағы пайда 
болады. Зерттеулер қарт адамның мінез-құлқына, өмір салтына тән кейбір 
белгілерді анықтады: 
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қажеттіліктерін, психикалық ерекшеліктерін білу керек және ғылымға, 
әлеуметтік-психологиялық, әлеуметтанулық, әлеуметтік-экономикалық және 
басқа да зерттеу түрлеріне сүйену керек. Кәрілік адамның нақты 
психологиялық физиологиялық және бұзылыстарының ауыртпалығын 
арттырады деген қоғамдық пікір кең таралған. 

Жалғыздықтың ерекшелігі. Әлемде қандай да бір себептермен 
жақындары мен отбасын жоғалтқан және өмір сүру жағдайларына бейімделе 
алмайтын жалғызбасты қарт адамдардың үлесі артып келеді. Сондықтан 
олардың әлеуметтік, әлеуметтік жағдайы, әлеуметтік қызмет мәселелері 
маңызды теориялық және практикалық мәнге ие. 

Егде жастағы адамдардың санатын әлеуметтік-демографиялық немесе 
Әлеуметтік деп сипаттай отырып, адамдар тобының ішіндегі жас 
ерекшеліктерін ескеру қажет. 

Егде жастағы адамдардың жалғыздығының деңгейі мен себептері 
әртүрлі жас топтарында әртүрлі. Сонымен, 80 жастан асқан адамдар 
жалғыздықты әлеуметтік байланыстардың болмауымен емес, қозғалу мүмкін 
еместігін немесе еңбекке қабілетсіздігін анықтайтын белсенділіктің 
төмендеуімен байланыстырады. 

Кәрілік-бұл өмір сүру үшін адамға қолдау мен көмек қажет болатын 
өмір кезеңі. Сырттан көмек ала отырып, өз дербестігі мен тәуелсіздігінен бас 
тартуға тура келуі мүмкін, Өйткені өмірді ұзарту – осындай бас тартқаны 
үшін жеткілікті марапат [89]. 

Өмір салтының ерекшелігі. Қартаю ырғағы Қарт адамдардың өмір 
салтына, олардың отбасындағы жағдайына, еңбек жағдайларына, өмір сүру 
деңгейіне, психологиялық және әлеуметтік факторларға байланысты. 

Жалғыздықтың тағы бір аспектісі, ер адамдар әйелдерге қарағанда жиі 
зардап шегеді, бұл физикалық белсенділіктің төмендеуімен бірге зияткерлік 
белсенділіктің төмендеуі нәтижесінде пайда болатын жалғыздық. Әйелдер 
ерлерге қарағанда орташа есеппен ұзақ өмір сүріп қана қоймайды, сонымен 
қатар қартаю әсеріне аз ұшырайды. 

Егде жастағы әйелдердің көпшілігі егде жастағы ер адамдарға 
қарағанда үй шаруашылығына көбірек көңіл бөле алады, сондықтан зейнетке 
шыққан кезде ерлердегі істер саны азаяды және істер саны азаяды керісінше, 
әйел көбейеді: әйел үй шаруасындағы әйел рөлімен бөліспейді, ал зейнеткер 
ер адам өндіруші рөлін жоғалтады. Сонымен, әйелдер еркектерге қарағанда 
жалғыздыққа бейім емес, өйткені олардың орташа әлеуметтік рөлдері көп. 

Дүниетанымның ерекшелігі. Геронтологиялық зерттеулердің 
материалдары қартайғанда адамның психикалық мәртебесі төмендемейтінін, 
тек ақыл-ой, модерация, тыныштық, сақтық сияқты сипаттамалармен 
өзгеретінін және толықтырылатындығын дәлелдейді. Жасы ұлғайған сайын 
өзін-өзі бағалау өзгереді, өмір құндылығы сезімі артады. 

Қарт адамдар сыртқы келбетке аз көңіл бөледі, физиологиялық 
жағдайға және ішкі әлемге көбірек көңіл бөледі, жаңа өмір ырғағы пайда 
болады. Зерттеулер қарт адамның мінез-құлқына, өмір салтына тән кейбір 
белгілерді анықтады: 

   

• өмірдің әлеуметтік толықтығы жоғалады, сапа төмендейді және 
қоғамдағы байланыстар саны шектеледі, кейде әлеуметтік ортадан оқшаулау 
пайда болады; 

• психологиялық қорғаныс бар, ол жаңа ақпаратты болдырмауға 
тырысады, адамға уақытша психикалық тепе-теңдікті ұйымдастыруға 
мүмкіндік береді.; 

• уақыттың өзіндік сезімі бар. Қарт адам әрқашан өткен және 
қазіргі уақытта өмір сүреді. Оның өткені, Болашақ сияқты, әрқашан онымен 
бірге. Осыған байланысты сақтық, сақтық, үнемділік сияқты белгілер пайда 
болады. Рухани әлем, құндылықтар, мүдделер де осындай өзгеріске 
ұшырайды. Алдын-ала белгілі бір әрекет жоспарланған: дүкенге, дәріханаға, 
достарға, ауруханаға бару; қарт адам оларға моральдық тұрғыдан 
дайындалады; 

• жас кезінде жасырылған мінез-құлық белгілері жиі кездеседі-
сезімталдық, көңіл-күй, ашуланшақтық, ашкөздік, ыстық мінез, реніш [84]. 

Осылайша, жалғыз қарт адамның ерекше сезімдері-бұл қажет емес, 
өзіндік пайдасыздық, іске асырылмайтын әлеует. Кәрілік-бұл қайғылы 
жағдай емес, өзінің артықшылықтары мен кемшіліктері бар өмірдің келесі 
кезеңінің басталуы. Сондықтан жалғызбасты қарт адамдар-бұл халықтың 
дағдарыс категориясы емес, қоғамдағы түсіністік, жан-жақты көмек, 
байланыс және әлеуметтенуді қажет ететін адамдар тобы. 

Қазіргі қоғамдағы жалғыз басты қарттардың мәселелері. Кәрілік 
адам өмірінің белгілі бір кезеңі ретінде биологиялық, медициналық, жеке 
және әлеуметтік салалардағы көптеген негізгі мәселелерді біріктіреді. Осы 
кезеңде адамдар алдында көптеген проблемалар туындайды, бұл, ең 
алдымен, қоғамға пайдасыздық сезімімен, ешкіммен бөліспейтін 
жалғыздықпен байланысты. Егде жастағы адамдардың әлеуметтік қауіпсіздігі 
психикалық бұзылулардың пайда болуымен байланысты, бұл қарым-
қатынасты қиындатады және қоғамға қатынасты қалыптастырады [89]. 

Психикалық проблемалар жалғызбасты қарт адамның өміріндегі ең 
өткір мәселе болып табылады. Зейнетке шыққаннан кейін, әдеттегі өмір 
салты мен қарым-қатынасын тоқтатқаннан кейін, жұбайын (зайыбын) 
жоғалту нәтижесінде жалғыздық пайда болған кезде, склеротикалық 
процестің дамуы нәтижесінде мінез-құлық ерекшеліктерінің айқын 
көрінісімен көптеген аурулар пайда болады. Қарт адамдар көбінесе 
ашуланшақтықпен, Кәрілік депрессиямен, сезімталдықпен ерекшеленеді. 
Түрлі аурулардың негізі болып табылатын өмір тонусының төмендеуі 
психологиялық фактормен түсіндіріледі – өмірдің пайдасыздығы, болашақты 
пессимистік бағалау, Қарт адамдардың әлеуметтік мәртебесінің өзгеруі, жаңа 
жағдайларға психологиялық және әлеуметтік-тұрмыстық бейімделудің 
қиындауы. Маңызды әлеуметтік проблема-қарт адамға қамқорлық жасай 
алатын отбасының болмауы, оның жағдайына психологиялық қанағаттанбау 
көбінесе физикалық құлдыраудың тез басталуына әкеледі. Егде жастағы 
адамға жалғыздық пен ауруды жеңу қиын болуы мүмкін, сондықтан 
әлеуметтік қорғау мекемелері, мемлекеттік немесе жергілікті органдар оған 
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бейімделу мүмкіндіктерін төмендетеді, жасы ұлғайған сайын медициналық 
көмекке деген қажеттілік артады. Табиғи қартаюға байланысты тұрақты 
медициналық бақылауды қажет ететін адамдардың үлесі артып, бірқатар 
созылмалы аурулар пайда болады. Көбінесе ауру отбасының, достарының, 
қоғамдағы рөлінің жоғалуынан туындайды, осыған байланысты 
пайдасыздық, пайдасыздық сезімі пайда болады. 

Қаржылық жағдай – бұл ертеңгі күннің белгісіздігіне, олардың 
қаржылық жағдайына, сыртқы көмектің болмауына және медициналық 
көмектің қымбаттығына алаңдайтын Қарт адамдардың тағы бір проблемасы. 
Қаржылық жағдайды қарт адамның әлеуметтік жағдайының маңызды 
индикаторларына жатқызу керек. 

Бос уақытты өткізу-зейнеткерлердің тағы бір маңызды мәселесі, 
олардың көпшілігі жалғыз туысының жоғалуынан немесе ауыр науқастан 
зардап шегіп, әртүрлі жұмыс түрлерінде өз кәсібін табады, бірақ қарт 
адамдар қызығушылықтары бойынша достар таба алатын орталықтар өте аз. 

Осылайша, қазіргі қоғамдағы егде жастағы жалғызбасты адамның 
жағдайы жалғыздық, материалдық қиындықтар, тәуелділік, психикалық және 
физикалық денсаулығының нашарлауы және т. б. сияқты факторлармен 
қиындайды. Мұның бәрі қарт адамның өмір сүруін қиындатады. Қоғамдағы 
әлеуметтік жағдайының жоғалуына, жақын адамдарының жоғалуына, 
жұмысының тоқтатылуына байланысты жалғыздық адамның әл-ауқатының 
нашарлауына әкеледі және зейнеткерлердің жалғыздық проблемасын 
әлеуметтік қауіпсіздік пен мемлекеттік қолдаудың кепілдіктерін талап ететін 
өзекті етеді. Оларды жеңу үшін психологиялық және медициналық-
әлеуметтік көмек орталықтарын құру тиімді құрал болып табылады. 

Қарт адамдардың әлеуметтік жағдайындағы отбасының рөлі. 
Жоғарыда айтылғандай, денсаулықтың нашарлауы қарт адамды отбасының 
басқа мүшелеріне көбірек тәуелді етеді, әсіресе аурудың өршуі кезінде 
олардың көмегі мен қамқорлығына мұқтаж. 

Сонымен бірге, зейнеткерлер отбасында бола отырып, туыстарына қол 
жетімді көмек көрсетуге тырысады (азық-түлік сатып алады, таңғы ас 
дайындайды, ыдыс жуады және т.б.), бұл оларға пайдалы және қажет сезінуге 
мүмкіндік береді. 

Егде жастағы адамдардың әл – ауқаты көбінесе отбасындағы 
қалыптасқан атмосферамен анықталады-жағымсыз немесе мейірімді, балалар 
мен немерелер, аталар мен әжелер арасындағы міндеттерді бөлу. 

Бірақ отбасылық қатынастарды дамытудағы қазіргі тенденциялар 
бірнеше ұрпақ бірге өмір сүретін ескі патриархалды отбасылардың 
жойылуына әкеледі – қазіргі жастар экономикалық тәуелсіздік пен 
тәуелсіздікке ұмтылады. Көптеген отбасыларда жастар аға ұрпаққа бұрынғы 
құрмет пен жанашырлықты көрсетпейді, барлығы оларды өз отбасына 
қабылдауға дайын емеб. 
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бейімделу мүмкіндіктерін төмендетеді, жасы ұлғайған сайын медициналық 
көмекке деген қажеттілік артады. Табиғи қартаюға байланысты тұрақты 
медициналық бақылауды қажет ететін адамдардың үлесі артып, бірқатар 
созылмалы аурулар пайда болады. Көбінесе ауру отбасының, достарының, 
қоғамдағы рөлінің жоғалуынан туындайды, осыған байланысты 
пайдасыздық, пайдасыздық сезімі пайда болады. 

Қаржылық жағдай – бұл ертеңгі күннің белгісіздігіне, олардың 
қаржылық жағдайына, сыртқы көмектің болмауына және медициналық 
көмектің қымбаттығына алаңдайтын Қарт адамдардың тағы бір проблемасы. 
Қаржылық жағдайды қарт адамның әлеуметтік жағдайының маңызды 
индикаторларына жатқызу керек. 

Бос уақытты өткізу-зейнеткерлердің тағы бір маңызды мәселесі, 
олардың көпшілігі жалғыз туысының жоғалуынан немесе ауыр науқастан 
зардап шегіп, әртүрлі жұмыс түрлерінде өз кәсібін табады, бірақ қарт 
адамдар қызығушылықтары бойынша достар таба алатын орталықтар өте аз. 

Осылайша, қазіргі қоғамдағы егде жастағы жалғызбасты адамның 
жағдайы жалғыздық, материалдық қиындықтар, тәуелділік, психикалық және 
физикалық денсаулығының нашарлауы және т. б. сияқты факторлармен 
қиындайды. Мұның бәрі қарт адамның өмір сүруін қиындатады. Қоғамдағы 
әлеуметтік жағдайының жоғалуына, жақын адамдарының жоғалуына, 
жұмысының тоқтатылуына байланысты жалғыздық адамның әл-ауқатының 
нашарлауына әкеледі және зейнеткерлердің жалғыздық проблемасын 
әлеуметтік қауіпсіздік пен мемлекеттік қолдаудың кепілдіктерін талап ететін 
өзекті етеді. Оларды жеңу үшін психологиялық және медициналық-
әлеуметтік көмек орталықтарын құру тиімді құрал болып табылады. 

Қарт адамдардың әлеуметтік жағдайындағы отбасының рөлі. 
Жоғарыда айтылғандай, денсаулықтың нашарлауы қарт адамды отбасының 
басқа мүшелеріне көбірек тәуелді етеді, әсіресе аурудың өршуі кезінде 
олардың көмегі мен қамқорлығына мұқтаж. 

Сонымен бірге, зейнеткерлер отбасында бола отырып, туыстарына қол 
жетімді көмек көрсетуге тырысады (азық-түлік сатып алады, таңғы ас 
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Егде жастағы адамдардың әл – ауқаты көбінесе отбасындағы 
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құрмет пен жанашырлықты көрсетпейді, барлығы оларды өз отбасына 
қабылдауға дайын емеб. 

 

   

Егде жастағы ерлі-зайыптылардан тұратын отбасылар жиі кездеседі, 
олардың біреуі қайтыс болғаннан кейін жалғызбасты санатқа ауысады. 

Неке мен отбасының мәні адам өмірінің әртүрлі кезеңдерінде бірдей 
емеб. Қарт адамға, ең алдымен, өзара көмек, қарым-қатынас қажеттілігіне 
байланысты Отбасы қажет. Қарт адамдарда неке құрудың негізгі себебі-
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ұмтылыс, өзара мүдделер, қартайғанда өмірлік серік пен дос алуға деген 
ұмтылыб. 

Егде жастағы ер адамдар егде жастағы әйелдерге қарағанда жиі 
үйленеді; жұбайынан айырылғаннан кейін, егде жастағы ер адамдар көбінесе 
үй шаруашылығынан бас тартады, жаңа отбасылар құрады, интернат 
үйлерінде немесе балаларда тұруға көшеді. 

Егде жастағы адамдардың отбасылық байланыстары мен байланыстары 
негізінен тікелей желіде, яғни балалармен сақталады; жақын туыстары 
болмаған жағдайда інілерімен қарым-қатынас күшейеді. 

Бірге немесе жақын жерде тұрып, жиі байланыста бола отырып, ата – 
аналар мен олардың ересек балалары өзара көмек көрсетеді (материалдық 
ғана емес, моральдық) және қызметтер - [84]. 

 
 
6.4. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛҚЫН 

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ, ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ БОЙЫНША ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
НЕГІЗДЕРІ 

6.4.1. Аудандық (қалалық) халықты әлеуметтік қорғау 
органдарының жұмысын ұйымдастыру 
 

Аудандық (қалалық) халықты әлеуметтік қорғау органдары – бұл 
аудан, қала әкімшілігі құрылымындағы мемлекеттік басқару органдары. Олар 
аудан, қала әкімшілігіне де, облыс, аудан тұрғындарын әлеуметтік қорғау 
органдарына да бағынады. Қаланың немесе ауданның халықты әлеуметтік 
қорғау басқармасы және оған ведомстволық бағынысты Халықты әлеуметтік 
қорғау жүйесінің мекемелері Еңбек және еңбек қатынастары; зейнетақымен 
қамсыздандыру; халыққа әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін дамыту, егде 
жастағы азаматтар мен мүмкіндіктері шектеулі адамдарды, отбасын, ана мен 
баланы әлеуметтік қолдау және әлеуметтік кепілдіктер саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асырады. 

Халықты әлеуметтік қорғау басқармасының бөлімшелері бар: 
• отбасы, әйелдер және балалар мәселелері жөніндегі бөлім; 
• Еңбек және әлеуметтік мәселелер бөлімі; 
• қарттар мен мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға әлеуметтік көмек 

көрсету бөлімі; 
• ведомстволық бағынысты мекемелер (мүмкіндігі шектеулі 

балаларды оңалту орталығы, әлеуметтік қызмет көрсету орталығы,»сенім 
телефоны», кәмелетке толмағандарды оңалту орталығы,қарттар мен 
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мүмкіндігі шектеулі адамдардың күндіз болу орталығы, әйелдерге арналған 
дағдарыс орталығы және т.б.). 

Ауданның немесе қаланың Халықты әлеуметтік қорғау Басқармасы 
негізгі міндеттері мен функцияларын аудан немесе қала әкімшілігі бекітетін 
Халықты әлеуметтік қорғау Басқармасы туралы Ережеге сәйкес орындайды 
[82]. 
 
 

6.4.2. Аудандық (қалалық) халықты әлеуметтік қорғау органы 
қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері 
 

Аудандық (қалалық) халықты әлеуметтік қорғау органының 
қызметкерлері: 
ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫНДА: 

• халықтың әртүрлі санаттары мен топтарының қажеттіліктерін 
және қаланың әлеуметтік-демографиялық ерекшеліктерін ескере отырып, 
заңды тұлғалар құқығында мүмкіндіктері шектеулі адамдарға, аз қамтылған 
отбасыларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, егде 
жастағы азаматтарға арналған мемлекеттік әлеуметтік көмек және әлеуметтік 
қызмет көрсету мекемелерін құру туралы ұсыныстар енгізеді; 

• төтенше жағдайларда қалған азаматтарды, оның ішінде белгілі 
бір тұрғылықты жері мен кәсібі жоқ адамдарды, мәжбүрлі қоныс 
аударушыларды, босқындарды әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етеді; 

• мүмкіндіктері шектеулі адамдарды, мүмкіндіктері шектеулі 
балаларды, қарт азаматтарды тиісті мемлекеттік интернат-үйлерге 
орналастыруға құжаттар ресімдейді; 

• Халықты әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша азаматтарды 
қабылдауды жүргізеді; 

• қала аумағында орналасқан әлеуметтік қызмет көрсету 
мекемелерінің қызметін үйлестіреді және оларға ұйымдастырушылық-
әдістемелік көмек көрсетеді; 

қарт азаматтарды, ардагерлерді және азаматтардың басқа да 
санаттарын әлеуметтік қолдау саласында: 

• өз құзыреті шегінде ардагерлер мен қарт азаматтар және 
азаматтардың басқа да жеңілдікті санаттары үшін белгіленген әлеуметтік 
кепілдіктердің іске асырылуын бақылайды; 

• өз құзыреті шегінде ардагерлер мен қарт азаматтардың жағдайын 
жақсарту жөніндегі қалалық бағдарламаларды әзірлейді және іске асырады; 

• азаматтарды жеңілдіктерді пайдалану құқығын беретін 
құжаттармен қамтамасыз етеді; 

• соғыс ардагерлерінің, интернационалист жауынгерлердің, еңбек 
ардагерлерінің, Семей полигонындағы ядролық сынақтар, Чернобыль АЭС - 
індегі апат салдарынан зардап шеккен азаматтардың, фашистік лагерьлердің 
бұрынғы кәмелетке толмаған тұтқындарының және әлеуметтік қолдауға 
мұқтаж азаматтардың басқа да санаттарының әлеуметтік жағдайын жақсарту 
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мәселелерінде қоғамдық ұйымдардың жұмысын үйлестіреді; 
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• өткізеді ескертетін тіркеу ұжымдық шарттар; 
• талдайды заработную плату, бақылайды кәсіпорындардағы 

ең төменгі және ең жоғарғы жалақы деңгейі; 
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• халықтың өмір сүру деңгейін бірыңғай әдістеме бойынша 
айқындау мақсатында халықтың әртүрлі әлеуметтік-демографиялық топтары 
үшін ең төмен күнкөріс деңгейінің есебін жүргізеді; 

• демографиялық ахуалды талдау; 
• өз құзыреті шегінде еңбек жағдайларын қорғау және жақсарту 

саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі жұмысты 
ұйымдастырады; 

• еңбек жағдайларын қорғау және жақсарту жөніндегі 
бағдарламаларды әзірлейді; 

• кәсіпорындарда туындаған еңбек жанжалдарын реттеу жөніндегі 
жанжалды комиссиялардың жұмысына қатысады; 

• кәсіпорындарда, ұйымдар мен мекемелерде өндірісте салауатты 
және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауға, жазатайым оқиғалар мен кәсіби 



212    

аурулардың алдын алуға қатысады; 
• еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың жай-күйін талдайды; 
• кәсіпорындар мен ұйымдардың еңбекті қорғау қызметіне 

әдістемелік басшылықты жүзеге асырады; 
• қамтамасыз етеді өзара әрекеттесу әкімшілігі еңбекті қорғау 

және еңбек жағдайлары мәселелері бойынша мемлекеттік қадағалау және 
бақылау органдарымен; 

отбасын, ананы, әкені және баланы әлеуметтік қолдау саласында: 
• өз құзыреті шегінде Отбасы, әйелдер мен балалар үшін заңнамада 

белгіленген әлеуметтік кепілдіктердің іске асырылуын бақылайды; 
• отбасының, әйелдер мен балалардың жағдайын жақсарту 

жөніндегі бағдарламаларды іске асырады; 
• мүмкіндігі шектеулі балалардың қоғамға бейімделуі мен 

интеграциялануы үшін жағдай жасайды; 
• балаларға ай сайынғы жәрдемақыларды тағайындауды және 

төлеуді жүргізеді; 
• атқарушы билік органдарымен, мемлекеттік емес ұйымдармен 

және бірлестіктермен бірлесіп, мектеп каникулдары кезеңінде балалардың 
демалысын және сауықтырылуын қамтамасыз етеді; 

• ата - анасы жоқ немесе қамқорлықсыз қалған мектеп-
интернаттардың түлектеріне олардың дербес өмірінің бастапқы кезеңінде 
әлеуметтік қолдау көрсетеді. 
 
 

 6.4.3. Пенитенциарлық мекемелердегі әлеуметтік жұмыс 
 

Әлеуметтік ағзаның даму деңгейі әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маманның мәртебесімен және ондағы әлеуметтік жұмыстың рөлімен 
анықталады. Дамыған әлеуметтік жүйелерде әкімшілік және саяси 
қайраткерлер әлеуметтік жұмыс маманынан көмек сұрайды, егер олардың 
алдында тұрған мәселені әкімшілік немесе саяси әдістермен тиімді шешу 
мүмкін болмаса, бірақ әлеуметтік жұмыс технологиясының әсеріне айналуы 
мүмкін. Осы критерийге сүйене отырып, пенитенциарлық мекемелердегі 
әлеуметтік жұмыс бүгінде дамудың бастапқы сатысында тұр деп айта 
аламыз. Әлеуметтік жұмыс объектісіне, оның жай-күйіне, шешілетін 
міндеттің сипатына және саяси-әлеуметтік тапсырысқа байланысты 
әлеуметтік жұмыстың әртүрлі элементтері басым болуы мүмкін: әлеуметтік 
қорғау, әлеуметтік зерттеу, әлеуметтік даму және оқыту (Әлеуметтік 
педагогика), Әлеуметтік жұмыс инфрақұрылымын дамыту, әлеуметтік 
жоспарлау және болжау және т.б. [90]. 

Түзету жүйесіндегі мекемелердегі әлеуметтік жұмыстың ерекшелігі 
келесідей: 

• оның объектісі жоғары стресске ұшыраған және әлеуметтік 
қолайсыздықтың жоғары индексі бар адамдар болып табылады; 

• ол оқшаулау мен жабықтықтың жоғары дәрежесі бар әлеуметтік 



213   

аурулардың алдын алуға қатысады; 
• еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың жай-күйін талдайды; 
• кәсіпорындар мен ұйымдардың еңбекті қорғау қызметіне 

әдістемелік басшылықты жүзеге асырады; 
• қамтамасыз етеді өзара әрекеттесу әкімшілігі еңбекті қорғау 

және еңбек жағдайлары мәселелері бойынша мемлекеттік қадағалау және 
бақылау органдарымен; 

отбасын, ананы, әкені және баланы әлеуметтік қолдау саласында: 
• өз құзыреті шегінде Отбасы, әйелдер мен балалар үшін заңнамада 

белгіленген әлеуметтік кепілдіктердің іске асырылуын бақылайды; 
• отбасының, әйелдер мен балалардың жағдайын жақсарту 

жөніндегі бағдарламаларды іске асырады; 
• мүмкіндігі шектеулі балалардың қоғамға бейімделуі мен 

интеграциялануы үшін жағдай жасайды; 
• балаларға ай сайынғы жәрдемақыларды тағайындауды және 

төлеуді жүргізеді; 
• атқарушы билік органдарымен, мемлекеттік емес ұйымдармен 

және бірлестіктермен бірлесіп, мектеп каникулдары кезеңінде балалардың 
демалысын және сауықтырылуын қамтамасыз етеді; 

• ата - анасы жоқ немесе қамқорлықсыз қалған мектеп-
интернаттардың түлектеріне олардың дербес өмірінің бастапқы кезеңінде 
әлеуметтік қолдау көрсетеді. 
 
 

 6.4.3. Пенитенциарлық мекемелердегі әлеуметтік жұмыс 
 

Әлеуметтік ағзаның даму деңгейі әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маманның мәртебесімен және ондағы әлеуметтік жұмыстың рөлімен 
анықталады. Дамыған әлеуметтік жүйелерде әкімшілік және саяси 
қайраткерлер әлеуметтік жұмыс маманынан көмек сұрайды, егер олардың 
алдында тұрған мәселені әкімшілік немесе саяси әдістермен тиімді шешу 
мүмкін болмаса, бірақ әлеуметтік жұмыс технологиясының әсеріне айналуы 
мүмкін. Осы критерийге сүйене отырып, пенитенциарлық мекемелердегі 
әлеуметтік жұмыс бүгінде дамудың бастапқы сатысында тұр деп айта 
аламыз. Әлеуметтік жұмыс объектісіне, оның жай-күйіне, шешілетін 
міндеттің сипатына және саяси-әлеуметтік тапсырысқа байланысты 
әлеуметтік жұмыстың әртүрлі элементтері басым болуы мүмкін: әлеуметтік 
қорғау, әлеуметтік зерттеу, әлеуметтік даму және оқыту (Әлеуметтік 
педагогика), Әлеуметтік жұмыс инфрақұрылымын дамыту, әлеуметтік 
жоспарлау және болжау және т.б. [90]. 
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организмдер ішінде жүзеге асырылады; 
• әлеуметтік жұмыс іс жүзінде осы әлеуметтік - құқықтық институт 

сияқты түпкі мақсаттарға ие бола отырып, қылмыстық жазаны орындаумен 
тығыз байланысты; 

• әлеуметтік жұмыс екі келісілмейтін этикалық-құқықтық 
тұжырымдамаға («түрме персоналының» менталитеті және «түрме әлемінің» 
менталитеті) қарсы тұру жағдайында жүргізіледі, бұл ретте олардың өкілдері 
әлеуметтік жұмысты түрме өмірінің қажетті және ажырамас элементі ретінде 
қарастырмайды, көбінесе оның рөлі мен маңызын түсінбейді); 
• пенитенциарлық қызметкерлердің басқа қызметкерлерінен 
айырмашылығы, әлеуметтік жұмыс маманы объективті түрде ерекше орын 
алуға мәжбүр; ол тек азамат пен билік арасында ғана емес, сонымен бірге 
жазалау философиясы мен оған қарсы қылмыстық әлем философиясы 
арасында делдал болып табылады, бұл философияны ұстанушыларды 
әлеуметтік қолайлы байланыс нүктелерін іздеуге мәжбүр етеді; түрме 
жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс жазаның аяқталуымен тоқтатылмауы керек, 
өйткені бұрынғы тұтқын сыртқы әлемге, оның ережелері мен нормаларына 
қайта қосылуды және бейімделуді қажет етеді. 

Тұтқындарға әсер етудің басқа түрлерінің арасында Әлеуметтік жұмыс 
ерекше орын алады. Тұтқындарды қайта тәрбиелеу мен түзетудің негізгі 
бағыттарын тізімдейміз: 

• қоғамдық пайдалы еңбек сотталғанның міндеті және қамауда 
отырған адамның құқығы ретінде; 

• жазаны өтеу режимі, яғни сотталған адамға жүктелген және жаза 
мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған құқықтық шектеулер мен қосымша 
міндеттер жүйесі; 

• жалпы білім беру дайындығы; 
• тәрбие жұмысы (рухани-тәрбие жұмысы, мәдени-тәрбие жұмысы, 

сондай-ақ өзін-өзі тәрбиелеу); 
• жасалған қылмыстарды ашуға және дайындалып жатқан 

қылмыстарды болдырмауға бағытталған жедел жұмыс; 
• кәсіби дайындық. 
Осы бағыттардың әрқайсысы Әлеуметтік жұмыстың құрамдас 

бөліктерінен тұрады, алайда әлеуметтік жұмысты қамаудағыларды қайта 
тәрбиелеу және түзету құралы болып табылмайтын, бірақ осы процестердің 
сәтті дамуын қамтамасыз ететін дербес қызмет ретінде қарау қажет. 

Осылайша, пенитенциарлық мекемелердегі әлеуметтік жұмыс кез-
келген басқа жұмыстың бөлігі ретінде емес, заңмен рұқсат етілген барлық 
тәсілдермен жазаланатын адамның құқықтары мен мүдделерін қорғауды 
көздейтін тәуелсіз қызмет түрі ретінде қарастырылуы керек. Алайда, 
әлеуметтік жұмысты жүргізу кезінде басқа қызмет түрлерінің мүдделерін 
ескеру және оны белгілі бір режим, білім беру, тәрбие немесе басқа 
жүктемемен байланыстыру қажет. 

Қазіргі заманғы пенитенциарлық жүйе-бұл алдын ала қамау 
орындары: айыпталушыларды, оның ішінде сотталушы болып 
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табылатындарды, сондай-ақ үкімдері әлі заңды күшіне енбеген 
сотталғандарды ұстауға арналған Тергеу изоляторлары (тергеу 
изоляторлары); уақытша ұстау изоляторлары (бұрынғы, оларда қылмыс 
жасады деп күдіктенген адамдар бар [90]. 

Бұдан басқа, тергеу изоляторындағы (тергеу изоляторындағы) күзетпен 
ұсталғандардың санын ауыр емес қылмыстар үшін 3 жылға дейінгі мерзімге 
сотталған адамдар құрауы мүмкін; жазаны түзейтін мекемелер: еңбекпен 
түзеу колониялары (ИТК)-бас бостандығынан айырылған адамдарға арналған 
мекеменің негізгі түрі. ИТК (еңбекпен түзеу колониялары) 14-тен 18 жасқа 
дейін қылмыс жасаған кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған Еңбек-
тәрбие колониялары (ВТК) болып бөлінеді; ерлер (ерекше, қатаң және 
жалпы) және әйелдер (қатаң және жалпы 
режимі). Ұлдар мен қыздарға арналған ВТК (оқу-еңбек колониялары) бар. 
Ұлдарға арналған ВТК (тәрбие – еңбек колониялары) режимнің 2 түрі бар-
күшейтілген және жалпы. Жалпы режимдегі ВТК-да (тәрбие-еңбек 
колонияларында) қылмыс жасаған не бірнеше рет өрескел бұзушылықтар 
жасаған кәмелетке толмағандар күшейтілген режимге ауыстырылады. 

Түрмелер-ең қатал ұстау режимі бар мекемелер. Түрмелерде режимнің 
екі түрі белгіленген – қатаң және жалпы – бір мекеме шегінде; еңбекпен 
түзеу колониялары (қоныстар)-бас бостандығынан айыруға қарағанда 
неғұрлым жеңіл жазаны орындау орындары. Олар мынадай санаттарға 
бөлінеді: қасақана қылмысы үшін сотталған және 5 жылдан аспайтын 
мерзімге сотталған адамдар үшін; абайсызда жасалған қылмысы үшін 
сотталған адамдар үшін; түзеу жолына нық тұрған және қатаң және жалпы 
режимдегі еңбекпен түзеу мекемелерінен (ТТУ) ауыстырылған адамдар үшін. 
Батыс елдерінің көпшілігінде пенитенциарлық жүйе ашық, жабық және 
жартылай жабық түрмелерден тұрады. Сонымен қатар, бізде режим түрі деп 
аталатын нәрсе бір мекеме аясында қарастырылған, сонымен қатар әйелдер 
мен ер адамдар бір мекеменің оқшауланған секторларында жазасын өтейді. 
Мұндай жазаны өтеу ұйымы тасымалдауларды үнемдеуге және сотталған 
адамды отбасынан және тұрақты тұратын жерінен тым алыс алып тастамауға 
мүмкіндік береді. 

Түзеу жүйесі мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыстың негізгі міндеттері: 
алдын ала қамау немесе жазасын өтеу орны бойынша қамаудағының 
әлеуметтік мәртебесін арттыру және дамыту, басқа адамдармен әлеуметтік-
оң көлденең байланыстар орнатуға көмектесу, әлеуметтік мәртебесін 
өзгертуге көмектесу; қамаудағылар мен сыртқы әлем арасындағы әлеуметтік-
пайдалы байланыстарды дамыту және нығайту; бір жағынан 
қамаудағылардың мақсаттарына сәйкес келетін тік және көлденең 
қатынастардың осы түрін құруға көмектесу: 

• қамаудағының әлеуметтік мәдениетін көтеруді, нормативтік-
құндылық бағдарын Өзгертуді, әлеуметтік қажеттіліктерін дамытуды, 
әлеуметтік өзін-өзі бақылау деңгейін арттыруды қоса алғанда, оның 
әлеуметтік дамуына көмек; 

• үшін психологиялық, физиологиялық, этикалық және әлеуметтік 



215   

табылатындарды, сондай-ақ үкімдері әлі заңды күшіне енбеген 
сотталғандарды ұстауға арналған Тергеу изоляторлары (тергеу 
изоляторлары); уақытша ұстау изоляторлары (бұрынғы, оларда қылмыс 
жасады деп күдіктенген адамдар бар [90]. 

Бұдан басқа, тергеу изоляторындағы (тергеу изоляторындағы) күзетпен 
ұсталғандардың санын ауыр емес қылмыстар үшін 3 жылға дейінгі мерзімге 
сотталған адамдар құрауы мүмкін; жазаны түзейтін мекемелер: еңбекпен 
түзеу колониялары (ИТК)-бас бостандығынан айырылған адамдарға арналған 
мекеменің негізгі түрі. ИТК (еңбекпен түзеу колониялары) 14-тен 18 жасқа 
дейін қылмыс жасаған кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған Еңбек-
тәрбие колониялары (ВТК) болып бөлінеді; ерлер (ерекше, қатаң және 
жалпы) және әйелдер (қатаң және жалпы 
режимі). Ұлдар мен қыздарға арналған ВТК (оқу-еңбек колониялары) бар. 
Ұлдарға арналған ВТК (тәрбие – еңбек колониялары) режимнің 2 түрі бар-
күшейтілген және жалпы. Жалпы режимдегі ВТК-да (тәрбие-еңбек 
колонияларында) қылмыс жасаған не бірнеше рет өрескел бұзушылықтар 
жасаған кәмелетке толмағандар күшейтілген режимге ауыстырылады. 

Түрмелер-ең қатал ұстау режимі бар мекемелер. Түрмелерде режимнің 
екі түрі белгіленген – қатаң және жалпы – бір мекеме шегінде; еңбекпен 
түзеу колониялары (қоныстар)-бас бостандығынан айыруға қарағанда 
неғұрлым жеңіл жазаны орындау орындары. Олар мынадай санаттарға 
бөлінеді: қасақана қылмысы үшін сотталған және 5 жылдан аспайтын 
мерзімге сотталған адамдар үшін; абайсызда жасалған қылмысы үшін 
сотталған адамдар үшін; түзеу жолына нық тұрған және қатаң және жалпы 
режимдегі еңбекпен түзеу мекемелерінен (ТТУ) ауыстырылған адамдар үшін. 
Батыс елдерінің көпшілігінде пенитенциарлық жүйе ашық, жабық және 
жартылай жабық түрмелерден тұрады. Сонымен қатар, бізде режим түрі деп 
аталатын нәрсе бір мекеме аясында қарастырылған, сонымен қатар әйелдер 
мен ер адамдар бір мекеменің оқшауланған секторларында жазасын өтейді. 
Мұндай жазаны өтеу ұйымы тасымалдауларды үнемдеуге және сотталған 
адамды отбасынан және тұрақты тұратын жерінен тым алыс алып тастамауға 
мүмкіндік береді. 

Түзеу жүйесі мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыстың негізгі міндеттері: 
алдын ала қамау немесе жазасын өтеу орны бойынша қамаудағының 
әлеуметтік мәртебесін арттыру және дамыту, басқа адамдармен әлеуметтік-
оң көлденең байланыстар орнатуға көмектесу, әлеуметтік мәртебесін 
өзгертуге көмектесу; қамаудағылар мен сыртқы әлем арасындағы әлеуметтік-
пайдалы байланыстарды дамыту және нығайту; бір жағынан 
қамаудағылардың мақсаттарына сәйкес келетін тік және көлденең 
қатынастардың осы түрін құруға көмектесу: 

• қамаудағының әлеуметтік мәдениетін көтеруді, нормативтік-
құндылық бағдарын Өзгертуді, әлеуметтік қажеттіліктерін дамытуды, 
әлеуметтік өзін-өзі бақылау деңгейін арттыруды қоса алғанда, оның 
әлеуметтік дамуына көмек; 

• үшін психологиялық, физиологиялық, этикалық және әлеуметтік 

   

шығасылар аз болатын қылмыстық жазаны орындауды қамтамасыз етуге 
жәрдемдесу; жазаны өтеудің және алдын ала қамаудың қолайлы әлеуметтік-
тұрмыстық жағдайларын қамтамасыз етуге жәрдемдесу; 

• қамаудағылардың мұқтаж санаттарын (мүмкіндігі шектеулі 
адамдар, зейнеткерлер және т. б.) әлеуметтік қорғауды ұйымдастыру және 
қамтамасыз ету.); 

• қамаудағыларға Психиатрия, Психология және т. б. салалардағы 
мамандардың көмегін алуға жәрдемдесу.; 

• персоналдың әлеуметтік-құқықтық қорғалуына жәрдемдесу; 
• қамаудағыларға олар үшін әлеуметтік қолайлы ортаны, 

әлеуметтік қызығушылық нүктесін (жұмыс, дін, отбасы, өнер және т.б.) 
іздеуде көмек көрсету, жанжалды жағдайларды шешуде және бейнелеуде 
көмек көрсету; мекеменің әлеуметтік дамуы және даму болжамы. 

Бұл тізім кейбір міндеттердің тек әлеуметтік жұмысқа ғана тән екенін 
көрсетеді, ал басқалары әлеуметтік жұмыс пен жедел қызмет, білім беру және 
тәрбие жұмысы, психиатрия және психология арасындағы шекара болып 
табылады [90]. 

Әлеуметтік жұмыс қамаудағылардың әлеуметтік - пайдалы 
байланыстарын сақтау құралы ретінде. Тұтқындар мен сыртқы әлем 
арасындағы негізгі Байланыс оның әлеуметтік байланыстары болып 
табылады. Заңмен әлеуметтік пайдалы байланыстарды қолдау нысандары хат 
алмасу, ақшалай посылкаларды, аударымдарды, сәлемдемелер мен 
бандерольдерді жіберу және алу, кездесулер беру, телефон арқылы сөйлесу, 
бас бостандығынан айыру орындарынан тыс жерлерге демалыс беру, 
азаматтық-құқықтық мәмілелерге қатысу, некеге тұру болып табылады. 
Байланыстың кейбір тәсілдеріне заңмен тікелей тыйым салынған: хаттарды, 
заттарды және т.б. заңсыз беру, әдетте, аймаққа алкогольді ішімдіктер, 
есірткі, тыйым салынған заттар, ал тергеу изоляторына (тергеу изоляторына) 
немесе тергеу изоляторына (тергеу изоляторына) іс бойынша тергеуге кедергі 
келтіруге бағытталған ақпарат заңсыз беріледі. 

Қамаудағылардың туыстарына және өзге де адамдарға ақша 
аударымдарын жіберуге және алуға құқығы бар. Келіп түскен ақша 
аударымдары олардың жеке шоттарына аударылады, алайда мекеменің 
түріне немесе режиміне байланысты жұмсауға рұқсат етілген соманың 
мөлшеріне де, аударымдар бойынша алынған ақшаны жұмсауға рұқсат 
етілген қамаудағылардың санаттары бойынша да шектеулер бар. 

Айта кету керек, тергеу изоляторында (тергеу изоляторында) берілістер 
санына шектеу жоқ, алайда салмақ бойынша шектеу қолданылады. Түзеу 
мекемелерінде берілімдер саны мекеменің режимі мен түріне байланысты 
болады, бірақ 1-ші және 2-ші топтағы мүмкіндігі шектеулі адамдарға, ауыр 
науқастарға, ату жанындағы ана мен бала үйінде (түзеу-еңбек мекемесі) 
балалары бар әйелдерге және жүкті әйелдерге режим түріне қарамастан алуға 
рұқсат етіледі. 
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Әлеуметтік пайдалы байланыстарды қалпына келтіруге, қолдауға 
және дамытуға бағытталған әлеуметтік жұмыс технологиялары. 
Сотталған адамның әлеуметтік-пайдалы байланыстарын қалпына келтіру 
және дамыту үшін әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман мынадай 
технологияларды пайдалана алады: 

1) кездесуге келген туыстарымен сұхбаттасу-егер оның әлеуметтік-
психологиялық проблемалары болса, сотталушы туралы қосымша ақпарат 
алу үшін, сондай-ақ онымен әлеуметтік жұмыстың тиімділігін арттыру үшін. 
Сұрақтардың кең ауқымы анықталуға жатады: сотталушының 
құндылықтары, мүдделері мен проблемалары, оның өміріндегі ең жарқын 
оқиғалар, ол үшін ең беделді адамдар мен ақпарат көздері, оның әр түрлі әсер 
ету түрлеріне реакциясы, ол ұмтылатын мәртебесі, қорқатын жағдайлары 
немесе оқиғалары, болдырмауға тырысатын жағдайлар. ол бөтен адамдардың 
көмегін пайдаланатын жағдайлар, оған рахат, қуаныш немесе азап әкелетін 
оқиғалар; 

2) туыстарын және өзге де адамдарды іздестіру-осы адамдардың соңғы 
тіркелген (тіркелген) жері бойынша ішкі істер органдарының паспорт 
үстеліне сұрау салу арқылы жүргізіледі. Сұрау салуда іздестірілгендердің 
толық сауалнамалық деректері, сондай-ақ олар шығуы мүмкін орын 
көрсетіледі; 

3) сотталушы үшін тосынсый-егер Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман 
сотталушының туысының немесе оған жақын адамның жақындап келе 
жатқан туған күні туралы білсе және адресатқа кішкене сыйлық жіберуге, 
құттықтау хатын немесе конверт алуға көмектессе; 

4) қамаудағының жас балаларымен, аға – інілерімен немесе апа-
сіңлілерімен қарым-қатынасын балалар мекемелерінің қызметкерлерімен 
немесе олардың тәрбиесіндегі туыстарымен хат алмасу арқылы жандандыру. 
Егер осы мекемелерге немесе туыстарына жүгіну қажет болмаса, 
қамқоршылық және қорғаншылық органдарының инспекторымен (кәмелетке 
толмағандардың істері жөніндегі комиссия) байланыс орнату, байланыс 
объектісімен хат алмасу, олардың отбасына баруын сұрау қажет; 

5) кейбір байланыстар қамаудағылар үшін жағымды салдарлар 
туғызбайтынын және оны осындай байланыстардан қорғау керек екенін 
ескеру керек («әлеуметтік вампир» терминін қолдану орынды – қамаудағыны 
өзіне зиян келтіре отырып, өз мақсаттарына қол жеткізу құралы ретінде ғана 
қарастыратын адам); сәлемдемені (сәлемдемені) алуға, қамаудағыға 
кездесуге немесе телефонмен сөйлесуге құқық беруге кедергіні жеңу. Егер 
кедергі прокурордың, тергеушінің немесе соттың құлықсыздығы болса, 
жазбаша дәлелді түсініктеме талап етіп, оны жоғары тұрған прокурорға, ал 
судьяның бас тартуы судьялардың тиісті біліктілік алқасына шағымдануы 
керек (алайда, бұл жағдайда сіз ұнжырғасы түсетін жауап ала аласыз: судья 
тәуелсіз және алқа оған кездесуді бұйыра алмайды). Жасақ бастығы немесе 
ату басшылығы (еңбекпен түзеу мекемесі) кезектен тыс кездесу беруге қарсы 
болуы мүмкін, бірақ егер Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманда қамаудағыға 
әлеуметтік карта болса, онда оған кезектен тыс сәлемдеме немесе кезектен 
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Әлеуметтік пайдалы байланыстарды қалпына келтіруге, қолдауға 
және дамытуға бағытталған әлеуметтік жұмыс технологиялары. 
Сотталған адамның әлеуметтік-пайдалы байланыстарын қалпына келтіру 
және дамыту үшін әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман мынадай 
технологияларды пайдалана алады: 

1) кездесуге келген туыстарымен сұхбаттасу-егер оның әлеуметтік-
психологиялық проблемалары болса, сотталушы туралы қосымша ақпарат 
алу үшін, сондай-ақ онымен әлеуметтік жұмыстың тиімділігін арттыру үшін. 
Сұрақтардың кең ауқымы анықталуға жатады: сотталушының 
құндылықтары, мүдделері мен проблемалары, оның өміріндегі ең жарқын 
оқиғалар, ол үшін ең беделді адамдар мен ақпарат көздері, оның әр түрлі әсер 
ету түрлеріне реакциясы, ол ұмтылатын мәртебесі, қорқатын жағдайлары 
немесе оқиғалары, болдырмауға тырысатын жағдайлар. ол бөтен адамдардың 
көмегін пайдаланатын жағдайлар, оған рахат, қуаныш немесе азап әкелетін 
оқиғалар; 

2) туыстарын және өзге де адамдарды іздестіру-осы адамдардың соңғы 
тіркелген (тіркелген) жері бойынша ішкі істер органдарының паспорт 
үстеліне сұрау салу арқылы жүргізіледі. Сұрау салуда іздестірілгендердің 
толық сауалнамалық деректері, сондай-ақ олар шығуы мүмкін орын 
көрсетіледі; 

3) сотталушы үшін тосынсый-егер Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман 
сотталушының туысының немесе оған жақын адамның жақындап келе 
жатқан туған күні туралы білсе және адресатқа кішкене сыйлық жіберуге, 
құттықтау хатын немесе конверт алуға көмектессе; 

4) қамаудағының жас балаларымен, аға – інілерімен немесе апа-
сіңлілерімен қарым-қатынасын балалар мекемелерінің қызметкерлерімен 
немесе олардың тәрбиесіндегі туыстарымен хат алмасу арқылы жандандыру. 
Егер осы мекемелерге немесе туыстарына жүгіну қажет болмаса, 
қамқоршылық және қорғаншылық органдарының инспекторымен (кәмелетке 
толмағандардың істері жөніндегі комиссия) байланыс орнату, байланыс 
объектісімен хат алмасу, олардың отбасына баруын сұрау қажет; 

5) кейбір байланыстар қамаудағылар үшін жағымды салдарлар 
туғызбайтынын және оны осындай байланыстардан қорғау керек екенін 
ескеру керек («әлеуметтік вампир» терминін қолдану орынды – қамаудағыны 
өзіне зиян келтіре отырып, өз мақсаттарына қол жеткізу құралы ретінде ғана 
қарастыратын адам); сәлемдемені (сәлемдемені) алуға, қамаудағыға 
кездесуге немесе телефонмен сөйлесуге құқық беруге кедергіні жеңу. Егер 
кедергі прокурордың, тергеушінің немесе соттың құлықсыздығы болса, 
жазбаша дәлелді түсініктеме талап етіп, оны жоғары тұрған прокурорға, ал 
судьяның бас тартуы судьялардың тиісті біліктілік алқасына шағымдануы 
керек (алайда, бұл жағдайда сіз ұнжырғасы түсетін жауап ала аласыз: судья 
тәуелсіз және алқа оған кездесуді бұйыра алмайды). Жасақ бастығы немесе 
ату басшылығы (еңбекпен түзеу мекемесі) кезектен тыс кездесу беруге қарсы 
болуы мүмкін, бірақ егер Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманда қамаудағыға 
әлеуметтік карта болса, онда оған кезектен тыс сәлемдеме немесе кезектен 

   

тыс кездесу құқығын беру арқылы шешілуі жоспарланған проблемалар 
көрсетілген болса, жетістікке жету мүмкіндігі өте жоғары; 

6) сотталушының туысқанымен немесе оған жақын басқа адаммен 
әлеуметтік пайдалы байланысын қалпына келтіру-бұл сотталушының туған 
күні немесе мереке күні қарсаңында жақсы. Егер адресат жауап бермесе, 
сотталушының суретін адресаттың хатына қосқан жөн, оған жеке бару керек 
немесе Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманнан немесе жергілікті 
әкімшіліктің өкілінен, тұрғылықты жеріндегі учаскелік полиция 
инспекторынан сұрау керек. Әлеуметтік пайдалы байланыс объектісі 
белсенділік танытпауы немесе осы байланысты қолдаудан жалтаруы мүмкін 

әр түрлі себептер бойынша: тұтқынға реніш, оның тағдырына 
немқұрайлы қарау, қаржылық қаражаттағы ұялшақтық, міндетті емеб. Нақты 
себептерді анықтап, оларды талдап, байланыс объектісіне Әлеуметтік және 
моральдық қателіктер мен оның ұстанымының сәтсіздігін дәлелдеу керек; 

7) жазасын өтеген, әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман жұмыс бабымен 
қарым-қатынас жасаған және барған кезде шешілетін мәселелердің сипаты 
мен келу мақсаты туралы алдын ала нұсқау алған адамдардың осы 
отбасыларға баруы арқылы қамаудағылардың отбасыларымен қарым-
қатынасты орнату және жақсарту; 

8) барлық қызметкерлермен кеңесіп, өз жұмысында олардың пікірін 
ескеру қажет, бірақ әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман өз жұмысын оның 
ұсыныстары негізінде тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары немесе ТҚК 
бастығы (түзеу-еңбек мекемесі), яғни «кіші оперативтің аға көмекшісі»емес, 
құзыретті тұлға қабылдауы үшін құруы керек. Телефон арқылы сөйлесу – 
қамаудағылармен қарым-қатынас жасамайтын немесе жеткілікті түрде жиі 
байланыспайтын, сондай-ақ әлеуметтік қолайсыздық белгілерін анықтайтын 
қамаудағылармен қарқынды байланыс орнататын туыстарымен де; егер 
кездесуге келу үшін кедергі оның туыстарының жол жүру ақысын төлеуге 
қаражатының болмауы болып табылса, онда оларға мекеменің атынан 
көлікте бақылау органдары қызметкерлеріне өтініште баяндалған мән-
жайларға байланысты қамаудағының туыстарына тергеу изоляторы (тергеу 
изоляторы) немесе ТҚҰ (еңбекпен түзеу мекемесі) орналасқан жерге тегін 
жол жүруге және; 

9) байланыстары жандандыруға жататын қамаудағылардың тізімі; 
клиентпен әлеуметтік жұмыс басталған кездегі әлеуметтік пайдалы 
байланыстардың көрсеткіштері (сәлемдемелер, кездесулер, хаттар саны, 
олардың сапалық сипаттамалары); оның әлеуметтік қолайлы көрсеткіштері 
(жазалар мен көтермелеулер санын қоса алғанда); жүргізілетін әлеуметтік 
жұмыс нәтижесінде әлеуметтік қолайлы көрсеткіштердің және әлеуметтік 
пайдалы байланыстардың өзгеруі көрсетілетін әлеуметтік пайдалы 
байланыстар серпінінің экранын жүргізу. Бұл технология әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маманға да, скептикалық бақылаушыға әлеуметтік пайдалы 
байланыстардың нығаюы адам мінез-құлқының әртүрлі аспектілеріне, соның 
ішінде өндірістік көрсеткіштер мен тәртіпке оң әсер ететінін көрсетеді; 

10) қолында бірінші кезекте бару керек отбасылар тізімінің 
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(өңірлерге бөле отырып), танысу қызметтерінің тізімі мен мекенжайларының, 
хабарландыруларды жариялауда тегін қызмет көрсететін БАҚ (бұқаралық 
ақпарат құралдары), тұрғындары мекеменің әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маманы қызмет көрсететін негізгі контингентті құрайтын әкімшілік 
құрылымдардың әкімшілік органдарының мекенжайларының болуы. 

 
 
6.5. КӘСІБИ МАМАН РЕТІНДЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС 

МАМАНЫНЫҢ ТҰЛҒАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ 
6.5.1. Кіріспе. Диплом алдындағы практикадан өту мақсаттары, 

міндеттері 
 

Әлеуметтік жұмыс бойынша білікті маман даярлаудың соңғы кезеңі 
«Әлеуметтік жұмыс» мамандығы студенттерінің диплом алдындағы 
практикасы болып табылады, ол бітіруші курс студенттерінің практикалық 
дайындығының бір түрі болып табылады. Диплом алдындағы практика 
техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік білім беру стандартына, 
оқу жоспарына, практика туралы жыл сайынғы бұйрықтарға сәйкес жүзеге 
асырылады және оқу процесінің міндетті құрамдас бөлігі болып табылады. 

Диплом алдындағы практиканың мақсаттары: студенттердің оқу 
процесінде алған білімдерін, біліктері мен дағдыларын практикалық 
қызметке біріктіру; әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның кәсіби қызметінің 
әдістемелері мен әдістерін пысықтау; курстық жұмыстың зерттеу жобасының 
құрылымы мен мазмұнын әзірлеуге жәрдемдесу. 

Әлеуметтік жұмыс мамандығы студенттерінің диплом алдындағы 
практикасының негізгі міндеттері:: 

1) әлеуметтік жұмыс теориясы мен практикасы бойынша білімді жүйелеу 
және тереңдету; 

2) статистикалық және нақты материалдарды таңдау; 
3) нормативтік-құқықтық актілермен, ғылыми және мерзімді 

әдебиеттермен, диплом алдындағы практикадан өту процесінде қажетті 
лауазымдық нұсқаулықтармен жұмыс; 

4) теориялық оқытуды жалғастыру үшін де, әлеуметтік саладағы болашақ 
кәсіби қызмет үшін де практикалық іс-әрекеттің дағдылары мен дағдыларын 
игеру. 
 
 

6.5.2. Диплом алдындағы практиканың жалпы бөлімі 
 

Диплом алдындағы практика әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманды 
даярлаудың қорытынды бөлігі ретінде теориялық және практикалық оқыту 
бағдарламаларын игергеннен және студенттердің оқу жоспарында көзделген 
аттестаттаудың барлық түрлерін тапсырғаннан кейін жүргізіледі. 

Студенттің құқықтары мен міндеттері. Практикадан өту кезінде 
студент: ұйымдастыру жиналысына қатысуға; әлеуметтік бағдарламалар мен 



219   

(өңірлерге бөле отырып), танысу қызметтерінің тізімі мен мекенжайларының, 
хабарландыруларды жариялауда тегін қызмет көрсететін БАҚ (бұқаралық 
ақпарат құралдары), тұрғындары мекеменің әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маманы қызмет көрсететін негізгі контингентті құрайтын әкімшілік 
құрылымдардың әкімшілік органдарының мекенжайларының болуы. 

 
 
6.5. КӘСІБИ МАМАН РЕТІНДЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС 

МАМАНЫНЫҢ ТҰЛҒАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ 
6.5.1. Кіріспе. Диплом алдындағы практикадан өту мақсаттары, 

міндеттері 
 

Әлеуметтік жұмыс бойынша білікті маман даярлаудың соңғы кезеңі 
«Әлеуметтік жұмыс» мамандығы студенттерінің диплом алдындағы 
практикасы болып табылады, ол бітіруші курс студенттерінің практикалық 
дайындығының бір түрі болып табылады. Диплом алдындағы практика 
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асырылады және оқу процесінің міндетті құрамдас бөлігі болып табылады. 
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1) әлеуметтік жұмыс теориясы мен практикасы бойынша білімді жүйелеу 
және тереңдету; 

2) статистикалық және нақты материалдарды таңдау; 
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6.5.2. Диплом алдындағы практиканың жалпы бөлімі 
 

Диплом алдындағы практика әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманды 
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аттестаттаудың барлық түрлерін тапсырғаннан кейін жүргізіледі. 

Студенттің құқықтары мен міндеттері. Практикадан өту кезінде 
студент: ұйымдастыру жиналысына қатысуға; әлеуметтік бағдарламалар мен 

   

жобаларды әзірлеуге қатысуға; оқу орнынан және әлеуметтік мекемеден 
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курстық жұмысты жазу үшін әлеуметтік мекеменің материалдарын 
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өткізетін өндірістік отырыстар мен жиналыстарға қатысуға; мекеменің 
мұрағаттары мен статистикалық есептеріне жүгінуге құқылы. Практика 
күнделігін сапалы толтыруға және практика аяқталғаннан кейін уақтылы есеп 
беруге міндетті. 

 
6.5.3. Студент практиканттың құқықтары мен міндеттері 
 
Практикадан өту кезінде студент мынадай міндеттерді орындауға 

құқылы және міндетті: нақты кәсіпорында қолданылатын ішкі тәртіп 
ережелерін ұстану; базалық әлеуметтік мекеме өткізетін өндірістік 
отырыстар мен жиналыстарға қатысу; оқу орны мен әлеуметтік мекемеден 
практика бойынша әдіскердің тапсырмалары мен тапсырмаларын орындау; 
практика бойынша тапсырмаларды сапалы және уақтылы орындау; практика 
күнделігін сапалы толтыру және практика бойынша есепті уақтылы ұсыну. 

Тәжірибеден өту кезеңінде студент нақты себептерді анықтап, оларды 
талдап, байланыс объектісіне Әлеуметтік және моральдық қателіктер мен 
оның ұстанымының сәтсіздігін дәлелдеуі керек. 

Тәжірибе барысында студенттің бірінші кезекте келуі керек 
отбасылардың тізімі (аймақтарға бөлінген), танысу қызметтерінің мекен-
жайларының тізімі, жарнамаларды жариялауда тегін қызмет көрсететін БАҚ 
(бұқаралық ақпарат құралдары), тұрғындары мекеменің әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маманы қызмет көрсететін негізгі контингентті құрайтын 
әкімшілік құрылымдардың әкімшілік органдарының мекен-жайлары болуы 
керек. 

 
 
6.5.4. Оқу орнынан тәжірибе бойынша әдіскердің құқықтары мен 

міндеттері 
 
Оқу орнының практика жөніндегі әдіскері қажет болатын ұйымдастыру 

жиналысын өткізуі тиіс, онда: 
- студенттерді мекемелер бойынша бөлу және мерзімі туралы 

ақпараттандыру; 
- студенттерді практика бағдарламасымен таныстыру; 
- студенттерді әлеуметтік мекеменің практика жетекшісімен 

таныстыруды қамтамасыз ету; 
- студенттердің практикадан өтуін бақылау және практика 

аяқталғаннан кейін қажетті көмек көрсету қорытынды есеп беру қажет. 
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6.5.5. Практика жетекшісінің құқықтары мен міндеттері 
мекемелер 
 

Практика кезінде көшбасшы: 
- практикадан тиімді өту үшін қажетті жағдайлар жасау; 
- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы студенттерінің диплом 

алдындағы тәжірибе бағдарламасымен танысу»; 
- студентті жоғары тұрған ұйымдардың нормативтік актілері мен 

нұсқаулықтарымен, заңнамалық құжаттармен, үкіметтік және басқа да 
басшылық материалдармен таныстыру, соның негізінде әлеуметтік мекеме 
қызметі жүзеге асырылады; 

- тыңдаушыға әртүрлі әлеуметтік мәселелер бойынша әлеуметтік 
мекемеге жүгінетін клиенттердің мәселелерін өз бетінше шешуге мүмкіндік 
беру;  

- қажет болған жағдайда студенттерге мұрағаттық құжаттарды 
талдауға мүмкіндік беру; 

- студенттердің күнделіктерін тексеру; студенттерді әлеуметтік 
мекемеде өткізілетін түрлі іс-шараларды ұйымдастыруға және оларды 
қорытындылауға тарту.  

Әлеуметтік мекеменің басшысы есепті тексеріп, қол қоюы керек, оған 
студенттің практика бағдарламасын бес балдық жүйе бойынша бағалауы бар 
жазбаша сипаттамасы қоса беріледі. 

Диплом алдындағы практика әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманды 
даярлаудың қорытынды бөлігі ретінде теориялық және практикалық оқыту 
бағдарламаларын игергеннен және студенттердің оқу жоспарында көзделген 
аттестаттаудың барлық түрлерін тапсырғаннан кейін жүргізіледі. 

 
 
6.5.6. Студент қызметін бағалау критерийлері, дипломалды 

практиканың есептілік нысаны 
 
Дипломалды практикадан өту кезінде студенттің қызметін бағалау 

критерийлері мыналар болуы мүмкін: 
- кәсіби маңызды жеке қасиеттер (сыпайылық, әдептілік, 

төзімділік, ұқыптылық, әдептілік және т. б.).); 
- іскерлік қасиеттер (тәртіп, орындаушылық, шығармашылық 

бастама); 
- ғылыми-практикалық зерттеуді сауатты жүргізе білу және оның 

нәтижелерін түсіндіре білу; 
- теориялық әзірлемелерді практикалық қызметке енгізу   
- практикадан өту туралы мәтіндік есептің сапасы 
- сауаттылық және баяндаудың ғылымилығы ақпарат. 

Студент жұмысының қорытынды бағасын іс жүзінде қою кезінде: 
баяндаманың сапасы; сипаттамасы; есептің ресімделуі мен мазмұны; 
практика өту кезінде студенттің атқарған жұмысының көлемі мен сапасы; 
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6.5.5. Практика жетекшісінің құқықтары мен міндеттері 
мекемелер 
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6.5.6. Студент қызметін бағалау критерийлері, дипломалды 
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практика бойынша әдіскердің сұрақтарына жауаптар назарға алынады. 
Практиканың осы түрінен өту үшін қорытынды бағаны оқу орнының 

практика жөніндегі әдіскері қояды. Тәжірибе қорытындысы бойынша 
қорытынды конференция өткізіледі. 
 

Қысқаша қорытынды 
 

Осы бөлімді зерделеу нәтижесінде студенттер клиенттің нақты 
жағдайына сәйкес әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологияларын 
қолданады. 
 
 

Практикалық тапсырмалар 
 

1. Қазақстан Республикасындағы жас отбасыларға қатысты мемлекеттік 
отбасылық саясаттың мазмұнын зерттеңіз және кеңейтіңіз. 

2. Қазақстан Республикасында толық емес отбасыларға көмек көрсету 
жөніндегі мемлекеттік саясатты зерделеу. 

3. Көп балалы отбасыларға көмек көрсету жөніндегі Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік саясатты зерделеу. 

4. Қазақстан Республикасында мүмкіндігі шектеулі балаларды 
әлеуметтік қорғау 

5. Қазақстан Республикасында қарт адамдарды әлеуметтік 
қамсыздандыру жүйесін және жалғыз басты қарт адамдарға әлеуметтік 
қызмет көрсету жүйесін қалыптастыруды зерделеу. 
 

Өзіндік бақылау сұрақтары 
 

1. Әлеуметтік жұмыстың әлеуметтік қызметтің жаңа түрі ретіндегі мәні 
неде? 

2. «Әлеуметтік технология» және «әлеуметтік жұмыс 
технологиясы»ұғымдары қалай байланысты? оларға анықтама беріңіз. 

3. Алгоритмді, операцияны және процедураны анықтаңыз. Бұл 
терминдерді әлеуметтік жұмыста қолданудың ерекшелігі неде 

4. Әлеуметтік технологиялардың алуан түрлілігінің себебі неде? 
5. Кеңес беру мен Медиация қалай байланысты? 
6. Әлеуметтік дизайн, жоспарлау, болжау, болжау, жобалау, модельдеу 

ұғымдарын анықтаңыз. Әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде олардың мақсаты 
не. 

7. Әлеуметтік жұмыс маманы мен отбасының әлеуметтік және 
психологиялық-педагогикалық жүйе ретіндегі өзара әрекеті қандай? 

8. Қазіргі үлкен отбасын сипаттаңыз, оның ерекшеліктерін ашыңыз. 
9. Мүмкіндігі шектеулі баланың отбасымен әлеуметтік жұмыстың 

мазмұнын анықтаңыз. 
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10. Қарт адамдардың әлеуметтік жағдайындағы отбасының рөлін 
анықтаңыз. 

11. Пенитенциарлық жүйеде әлеуметтік жұмыстың рөлі мен 
маңыздылығын ашыңыз. 
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7-БӨЛІМ. ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ НЕГІЗДЕРІ 

 
Оқу мақсаттары 
Осы бөлімді оқып болғаннан кейін сіз: 
1) Әлеуметтік қамсыздандыру тәжірибесінде даулардың пайда 

болуына ықпал ететін себептер мен жағдайларды талдаңыз. 
2) Әлеуметтік-құқықтық көмек пен қолдауға қатысты ұғымдар мен 

категорияларды қолданыңыз. 
3) Әлеуметтік-құқықтық мәселелер бойынша қызмет алушыларға 

көмек көрсетуді ұйымдастыру. 
4) Құжаттарды рәсімдеуде кеңестік көмек көрсету. 
 
Курс схемасы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алдын ала талаптар 
Осы схемада «Әлеуметтік жұмыс маманы» біліктілігінің кейбір кәсіби 

модульдері көрсетілген. Курсты төменнен жоғары қарай игерудің 
ұсынылатын реттілігі. Шеберлік деңгейі курс схемасы бойынша 
жылжытылған сайын жоғарылайды. Осы курспен жұмыс жасамас бұрын 
сізге «қолдану» бөлімдерінен сәтті өту ұсынылады 

Құқықтық 
қамтамасыз ету 

Әлеуметтік-психологиялық 
қызмет көрсету 

 
Дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету 

 
Қоғамда және еңбек ұжымында әлеуметтену және 

бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар білімін 
қолдану 

Жалпы кәсіптік этиканы қолдану және 
қарым-қатынас мәдениеті 

Әлеуметтік жұмыстың 
технологиялық процесін 

ұйымдастыру 

Консультативтік-құқықтық көмек 
көрсету 

Психологиялық-
педагогикалық сүйемелдеуді 

жүзеге асыру 
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әлеуметтік ғылымдардың білімін қоғамда және еңбек ұжымында 
әлеуметтендіру және бейімдеу үшін қолдану», «дәрігерге дейінгі 
медициналық көмек көрсету», «әлеуметтік-психологиялық қызмет көрсету», 
«психологиялық - педагогикалық сүйемелдеуді жүзеге асыру», «әлеуметтік 
жұмыстың технологиялық процесін ұйымдастыру». 
 

Қажетті оқу материалдары 
1) Дәріс конспектілері. 
2) Қосымша анықтамалықтар, сөздіктер. 
3) Электрондық ресурстар. 
4) Ұсынылатын нормативтік құжаттар. 
 
Кіріспе 

 
Бұл бөлімде халықтың әртүрлі санаттарымен әлеуметтік жұмысты 

нормативтік-құқықтық қамтамасыз етуді жүзеге асыру және оларды 
құқықтық қорғау нормаларын пайдалану үшін қажетті білім, білік және 
дағды сипатталған. 
Бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: 

• әлеуметтік қамсыздандыру құқығының негіздері; 
• ҚР зейнетақы жүйесінің құрылымы; 
• мемлекеттік жәрдемақылар; 
• жеңілдіктер мен әлеуметтік қорғау шаралары; 
• еңбек құқықтық қатынастары және жұмыспен қамту; 
• құрылымдар, қабілетті етуі көмек жағдайды қарт 

адамдарға және мүмкіндігі шектеулі адамдарға өзгерту. 
 
 

7.1. ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ 
НЕГІЗДЕРІ 

7.1.1. Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету ұғымы, 
негізгі мақсаты мен міндеттері 
 

«Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету» ұғымын анықтау 
және оның мазмұны мен мәнін анықтау үшін біз оның екі негізгі құрамдас 
бөлігін – «әлеуметтік жұмыс» және «құқықтық қолдау»егжей-тегжейлі 
қарастырамыз. 

Құқықтық қамтамасыз ету деп, бір жағынан, әлеуметтік жұмысты 
реттейтін белгілі бір құқықтық нормалар мен институттардың жиынтығы 
(мысалы, әлеуметтік қызмет көрсету институты, мүмкіндігі шектеулі 
адамдарға оңалту қызметтерін ұсыну тәртібін айқындайтын құқық нормасы 
және т. б.), екінші жағынан, жекелеген нормативтік құқықтық актілердің 
жиынтығы түсініледі. 
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бөлігін – «әлеуметтік жұмыс» және «құқықтық қолдау»егжей-тегжейлі 
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жиынтығы түсініледі. 

   

әлеуметтік - құқықтық саясаттың басқа мәселелерімен қатар әлеуметтік 
жұмыстың аспектілері. 

Егер біз әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету тұрғысынан 
қарастыратын болсақ, онда бұл тұжырымдаманы құқықтық деп талдаған жөн. 
Бұл жағдайда әлеуметтік жұмыс-бұл әлеуметтік бағдарланған ұйым 
(мемлекеттік, ұлттық, қоғамдық, халықаралық және т.б.), оның 
қызметкерлері мен қиын өмірлік жағдайға тап болған адам арасында белгілі 
бір әлеуметтік қызметке байланысты туындайтын құқықтық қатынаб. 
Мұндай қызметті ұсыну қазақстандық заңнамамен, халықаралық құқықтың 
жалпы танылған нормаларымен немесе қағидаттарымен немесе қоғамдық 
бірлестіктің жарғылық мақсаттарымен реттелуі мүмкін [91]. 

Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз етудің ерекшелігі-адамға 
мақсатты назар аудару, оның өмір сүру сапасы мен жағдайларын жақсарту. 

Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз етудің мақсаты мен 
міндеттері оның негізгі бағыттарын белгілейтін нормативтік-құқықтық 
базада тұжырымдалған нақты принциптерді анықтайды. Бұл-азаматтар үшін 
әлеуметтік қызметтерді алу кезіндегі тең мүмкіндіктер және оларды алуға 
ерікті келісім; әлеуметтік қызмет көрсету саласында адам мен азаматтың 
құқықтарын сақтау және мемлекеттік кепілдіктерді қамтамасыз ету. 
Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз етудің мақсаттары мен 
міндеттеріне әлеуметтік қызмет көрсетудің барлық түрлері мен нысандарын 
айқындау және сабақтастық, атаулылық; әлеуметтік қызмет көрсетудің 
қолжетімділігіне мемлекеттік кепілдіктерді қамтамасыз ету жатады. 
Құқықтық нормалар арқылы қиын өмірлік жағдайдағы азаматтарға 
әлеуметтік көмек көрсету, әлеуметтік бейімделу мен оңалтуға жәрдемдесу 
басымдығы қамтамасыз етіледі [92]. 

Әлеуметтік жұмыстың нормативтік-құқықтық базасы аумақтық 
ұйымдастыруды, әлеуметтік қызметтердің жұмыс істеу әдістерін, 
нысандарын, оның қызметінің ведомствоаралық сипатын, халыққа көмек 
көрсету және қызмет көрсету жөніндегі ерікті қоғамдық қызметті 
мемлекеттік қолдауды айқындайды. 

Қазақстан Республикасының Конституциясында Қазақстан 
Республикасының саясаты адамның еркін дамуы мен лайықты өмірін 
қамтамасыз ететін жағдайлар жасауға бағытталған әлеуметтік мемлекет 
ретінде анықтамасы бар. Елдің әлеуметтік бағдарланған экономикасының 
жаһандық міндеті халықтың барлық әлеуметтік-демографиялық топтарын 
әлеуметтік қорғау жөніндегі қызмет болып табылады. 

Сонымен, 28-бап елдің барлық азаматтарын әлеуметтік қамсыздандыру 
құқығын қарастырады:» Қазақстан Республикасының азаматына ең төменгі 
жалақы мен зейнетақының мөлшері, жасына байланысты әлеуметтік 
қамсыздандыру, мүмкіндіктері шектеулі, науқастануы, асыраушысынан 
айрылуы және басқа да заңды негіздер бойынша кепілдік беріледі « [93]. Бұл 
конституциялық норма халықты әлеуметтік қорғаудың және әлеуметтік 
қызмет көрсетудің негізі болып табылады. Конституцияға сәйкес әркімнің 
медициналық көмекке және денсаулық сақтауға құқығы бар. 
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Бұл ретте мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелерінде медициналық көмек 
азаматтарға тиісті бюджеттің сақтандыру жарналары есебінен тегін 
көрсетіледі. 

Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету-бұл мұқтаж адамдарға 
әлеуметтік қызмет көрсетуге және қиын өмірлік жағдайға тап болған 
адамдарға педагогикалық, медициналық және басқа да көмектің жекелеген 
түрлерін әлеуметтік қолдауға байланысты туындайтын қоғамдық 
қатынастарды, сондай-ақ мемлекеттік кепілдіктер мен басқа да құқықтық 
құралдарды қолдана отырып, әлеуметтік жұмыстағы осындай қатынастардың 
заңдылығын орнатуға бағытталған құқық қолдану қызметі. 

Әлеуметтік жұмысты ғылым ретінде құқықтық қамтамасыз ету-бұл 
әдістердің жиынтығы (арнайы, жалпы теориялық, оның ішінде 
социологиялық, құқықтық және т.б.) және құқық контекстіндегі әлеуметтік 
жұмысты зерттеу қызметі. Тиісінше, оқу пәні ретінде – бұл әлеуметтік 
жұмысты құқықтық қамтамасыз ету практикасы мен практикасын ғылыми 
талдау тәжірибесін зерттеу [91]. 
 

7.1.2. Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз етудің негізгі 
қағидаттары мен көздері 
 

Құқық саласының дербестігінің көрсеткіші қоғамдық қатынастарды 
құқықтық реттеудің әдісі мен тақырыбының ғана емес, сонымен бірге жеке 
нормаларды сала жүйесіне біріктіретін, осы сала нормаларының мәнін 
білдіретін, құқық субъектілерінің жағдайын, олардың міндеттері мен 
құқықтарын анықтайтын нақты салалық принциптердің болуы болып 
табылады. Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету қағидаттары 
құқықтық нормаларда бекітілуі немесе олардың мазмұнын ұстануы тиіс 
құқықтық нормалардың осы жүйесін дамытудың бағыттарын, мәнін 
айқындайтын басшылық қағидаттар болып табылады. Осы уақытқа дейін 
әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету қағидаттары бекітілетін 
кодификацияланған акт (Кодекс, заңнама негіздері) қабылданбаған [94]. 
Мұндай қағидаттар жергілікті, республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар әртүрлі нормативтік-құқықтық актілерде көрініс табады. 

Әрекет саласы бойынша принциптер әдетте келесідей жіктеледі: 
• салаішілік; 
• салалық; 
• салааралық; 
• құқықтың барлық салаларына тән жалпы құқықтық. 
Салаішілік қағидаттар: зейнетақымен қамсыздандыру, мүмкіндігі 

шектеулі адамның, қарттықтың, асыраушысынан айрылу және басқа да 
жағдайлардың салдарынан еңбек ету қабілетінен айрылған жағдайларда 
әркімнің мемлекеттік зейнетақымен қамсыздандырылуға құқығы бар; 
медициналық қызмет көрсету: медициналық-әлеуметтік көмектің 
қолжетімділігі, денсаулығынан айырылған жағдайда азаматтардың 
әлеуметтік қорғалуы жөніндегі профилактикалық іс-шаралар; әлеуметтік 
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Бұл ретте мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелерінде медициналық көмек 
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қызмет көрсетудегі атаулылық, қолжетімділік, еріктілік және ізгілік. 
Салалық қағидаттар: әлеуметтік қамсыздандыру құқығының 

әмбебаптығы, қорларға міндетті төлемдер есебінен әлеуметтік 
қамсыздандыру, еңбек өтілі мен басқа да жағдайларға байланысты 
қамсыздандыру нормалары мен шарттарын саралау, әлеуметтік 
қамсыздандыру түрлерінің көптігі, еңбекке қабілеттілігінен айрылған барлық 
жағдайларда азаматтарды қамтамасыз ету, ең төменгі күнкөріс деңгейіне 
зейнетақылар, жәрдемақылар және басқа да төлемдер мөлшерінің сәйкестігі. 

Салааралық қағидаттар: отбасын, ананы, әкені, баланы, мүмкіндіктері 
шектеулі адамды және қарт адамдарды мемлекеттік қолдауды қамтамасыз 
ету, лайықты өмірді қамтамасыз ету, мәжбүрлі еңбекке тыйым салу және 
басқалар. 

Жалпы құқықтық қағидаттарға: құқықтар мен бостандықтарды 
мемлекеттік қорғауға кепілдік беру, оның ішінде сот арқылы қорғау; заң мен 
сот алдындағы теңдік; ерлер мен әйелдердің құқықтары мен 
бостандықтарының теңдігі және оларды іске асыру мүмкіндіктерінің теңдігі; 
әркімнің өз мүдделерін қорғау үшін бірігуге құқығы; Қазақстан 
Республикасында адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 
тану және кепілдік беру, Негізгі құралдардың адамның туғаннан бастап 
бостандықтарына тиесілігі [94]. 

Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету принциптері қоғам 
дамуының объективті қалыптасқан заңдылықтарын, экономиканың жай-
күйін көрсетеді, саланың жалпыланған сипаттамасын береді және мүгедек 
азаматтарды материалдық қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттің 
әлеуметтік саясатының мазмұнынан туындайды. Әлеуметтік-қауіпсіздік 
қатынастарының сипатының өзгеруіне байланысты олар өзгереді-
кейбіреулері ескіреді, жаңалары пайда болады, басқалары жұмыс істейді, 
жаңа мазмұнмен толтырылады [94]. 

Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету көздері. 
Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз етудің көздері-бұл әлеуметтік 
қамсыздандыру құқығының тақырыбын құрайтын қоғамдық қатынастар 
кешенін реттейтін әртүрлі нормативтік құқықтық актілер. 

Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету көздері қоғамның 
материалдық жағдайларын көрсетеді, олардың өзгеруімен әлеуметтік 
қамсыздандыру құқығының көздері де өзгереді. 

Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз етудің көздері әртүрлі 
және көптеген болып табылады және осы себептерге байланысты олар 
әртүрлі себептерге байланысты жіктеледі: 

• олардың қолданылу саласы бойынша; 
• заңды күші бойынша; 
• нормативтік актіні қабылдаған органдар бойынша; 
• құқықтық мүдделер бойынша; 
• акт нысаны бойынша. 
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Құқықтық күші бойынша әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз  
ету көздері әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы заңдар мен заңдарға 
бөлінеді. Заңдар кез-келген басқа нормативтік құқықтық актілермен 
салыстырғанда басымдыққа ие және ең жоғары заңды күшке ие. Республика 
Конституциясы-1995 жылғы 30 тамызда қабылданған Қазақстан 
Республикасының Негізгі Заңы. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы барлық ағымдағы 
заңнаманың базасы болып табылады. Қазақстан Республикасында 
адамдардың денсаулығы мен еңбегі қорғалады, отбасын, ананы, әкені және 
баланы мемлекеттік қолдау қамтамасыз етіледі. Конституцияның 12-бабы 
бостандықтар мен адам құқықтары жарамды деп мәлімдейді [94]. 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамсыздандыру жөніндегі 
заңдары: 2019 жылғы 26 желтоқсандағы «міндетті әлеуметтік сақтандыру 
туралы», 2013 жылғы 21 маусымдағы «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы», 1992 жылғы 30 маусымдағы «Арал 
өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды 
әлеуметтік қорғау туралы», 1999 жылғы 5 сәуірдегі «Қазақстан 
Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы» және басқалар 
болып табылады. 

Актінің нысаны бойынша әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз 
ету көздері заңдарға, бұйрықтарға, Қазақстан Республикасы Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің қаулыларына, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің жарлықтарына, қаулылары мен өкімдеріне және 
басқаларға бөлінеді. 

Әрекет ету саласы бойынша әлеуметтік жұмысты құқықтық 
қамтамасыз ету көздері жергілікті, салалық, республикалық, облыстық болып 
бөлінеді. 

Әрекет ету саласы бойынша жіктеудің бір түрі - Әлеуметтік 
қамсыздандыру туралы заңнаманың жекелеген нормалары қолданылатын 
адамдар тобы [94]. 

Осылайша, әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету заңның осы 
саласын құқықтық реттеудің сипатына байланысты құқықтық көздердің 
күрделі жүйесіне ие және әртүрлі әлеуметтік қатынастарды қамтиды: іс 
жүргізу қатынастары; әлеуметтік қамсыздандырудың табиғи түрлеріне 
қатысты қатынастар; ақшалай төлемдерге қатысты қатынастар. 
 

7.2. ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 
7.2.1.Қазақстан Республикасындағы көпдеңгейлі зейнетақы жүйесі 
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Құқықтық күші бойынша әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз  
ету көздері әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы заңдар мен заңдарға 
бөлінеді. Заңдар кез-келген басқа нормативтік құқықтық актілермен 
салыстырғанда басымдыққа ие және ең жоғары заңды күшке ие. Республика 
Конституциясы-1995 жылғы 30 тамызда қабылданған Қазақстан 
Республикасының Негізгі Заңы. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы барлық ағымдағы 
заңнаманың базасы болып табылады. Қазақстан Республикасында 
адамдардың денсаулығы мен еңбегі қорғалады, отбасын, ананы, әкені және 
баланы мемлекеттік қолдау қамтамасыз етіледі. Конституцияның 12-бабы 
бостандықтар мен адам құқықтары жарамды деп мәлімдейді [94]. 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамсыздандыру жөніндегі 
заңдары: 2019 жылғы 26 желтоқсандағы «міндетті әлеуметтік сақтандыру 
туралы», 2013 жылғы 21 маусымдағы «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы», 1992 жылғы 30 маусымдағы «Арал 
өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды 
әлеуметтік қорғау туралы», 1999 жылғы 5 сәуірдегі «Қазақстан 
Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы» және басқалар 
болып табылады. 

Актінің нысаны бойынша әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз 
ету көздері заңдарға, бұйрықтарға, Қазақстан Республикасы Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің қаулыларына, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің жарлықтарына, қаулылары мен өкімдеріне және 
басқаларға бөлінеді. 

Әрекет ету саласы бойынша әлеуметтік жұмысты құқықтық 
қамтамасыз ету көздері жергілікті, салалық, республикалық, облыстық болып 
бөлінеді. 

Әрекет ету саласы бойынша жіктеудің бір түрі - Әлеуметтік 
қамсыздандыру туралы заңнаманың жекелеген нормалары қолданылатын 
адамдар тобы [94]. 

Осылайша, әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету заңның осы 
саласын құқықтық реттеудің сипатына байланысты құқықтық көздердің 
күрделі жүйесіне ие және әртүрлі әлеуметтік қатынастарды қамтиды: іс 
жүргізу қатынастары; әлеуметтік қамсыздандырудың табиғи түрлеріне 
қатысты қатынастар; ақшалай төлемдерге қатысты қатынастар. 
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реформасын жүзеге асырды. Еліміз тәуелсіздік алған сәттен бастап зейнетақы 
реформасына дейін Қазақстанда Кеңес Одағынан мұраға қалған ынтымақты 
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қамтамасыз ететін ұрпақтардың ынтымақтастығы-мұндай жүйенің басты 
қағидасы. 

Алайда жаңа мемлекеттің экономикалық жағдайына байланысты Одақ 
құлағаннан кейін зейнетақы жүйесінің ынтымақты моделі көрсеткіштерінің 
нашарлауы орын алды. Содан кейін елде қажетті азық-түлік тапшылығы 
болды, көптеген өндірістер мен кәсіпорындар жабылды, адамдар бірнеше ай 
бойы жалақы төленбеді, жұмыссыздар саны артты. 1992 жылы Қазақстан 
Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша 2960,8% құраған 
гиперинфляция елді дүр сілкіндірді. Тек 1995 жылға қарай, инфляция 60,3% 
болған кезде, оны тежеуге тура келді. Сонымен қатар, бұрынғы КСРО 
республикаларының көпшілігінде, соның ішінде Қазақстанда да, бала туудың 
төмендеуімен зейнеткерлер санының өсуі байқалды. 

Бұл себептер зейнетақымен қамсыздандырудың қолданыстағы жүйесін 
қайта құру қажеттілігін туғызды: ұрпақтардың ынтымағына негізделген 
әлеуметтік қамсыздандырудың тарату жүйесінен жинақтаушы зейнетақы 
жүйесіне біртіндеп көшу. 2018 жылы Қазақстан Республикасының 
жинақтаушы зейнетақы жүйесі қалыптасу жолының жартысынан асып, 20 
жылдығын атап өтті. Жүйенің толық циклі 40 жылға тең, сондықтан оған кем 
дегенде бір ұрпақ қатысады [95]. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда базалық, міндетті және ерікті 
деңгейлерден тұратын көп деңгейлі зейнетақы жүйесі жұмыс істейді. 

• бірінші деңгей (базалық) – мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі 
(республикалық бюджет); 

• екінші деңгей (міндетті) – міндетті зейнетақы жарналары, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен ынтымақты жүйеден 
(республикалық бюджет) және Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан 
алынатын зейнетақы; 

• үшінші деңгей (ерікті) – ерікті зейнетақы жарналары есебінен 
төлемдер. 

Базалық деңгейде азаматтарға, сондай-ақ республика аумағында 
тұрақты тұратын адамдарға зейнетақы жасына жеткен кезде тағайындалатын 
және ынтымақты және/немесе жинақтаушы зейнетақы алуға қарамастан 
жүзеге асырылатын мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі көзделген [96]. 

2018 жылғы 1 шілдеден бастап оны тағайындау әдістемесі өзгергенін 
атап өткен жөн: зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі 10 жыл және одан аз болған 
не ол болмаған кезде оның мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің (ЕТКД) 
54% - ын құрайды. 

Бұл ретте зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне: 1998 жылғы 1 қаңтарға 
дейін жинақталған еңбек өтілі; 1998 жылғы 1 қаңтардан кейінгі жинақтаушы 
өтілі (зейнетақы жарналарын төлеудің нақты өтілі); өзге де әлеуметтік 
маңызы бар кезеңдер (3 жасқа дейінгі баланы күту-(12 жыл шегінде); бала 
кезінен 16 жасқа дейінгі мүмкіндіктері шектеулі адамды, бірінші және екінші 
топтағы мүгедектер мен олардың отбасы мүшелерін күту кезеңдері; 
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мүмкіндігі шектеулі жалғыз басты адам және бөгде адамның көмегіне 
мұқтаж жасы бойынша зейнеткер, сондай-ақ сексен жасқа толған қарт адам, 
әскери қызметшілердің, арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің, 
дипломатиялық қызметкерлердің жұбайы және т.б. тұратын уақыты үшін). 

Базалық зейнетақыны тағайындаудың жаңа әдістемесі әлеуметтік 
әділеттілік қағидасына сәйкес келеді, өйткені ол зейнеткерлердің қаржылық 
жағдайын жақсартып қана қоймай, азаматтардың еңбек қатынастарын 
рәсімдеуге және еңбекке деген ынтасын арттыруға қызмет етеді. Яғни, адам 
неғұрлым ұзақ жұмыс істесе, соғұрлым оның зейнетақысы да (базалық та, 
жинақтаушы да) көбірек болады [96]. 
Екінші деңгей (міндетті): 

1) Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан (БЖЗҚ) жұмыскерлердің 
зейнетақы жинақтары есебінен төленетін төлемдер; 

2) 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша әзірленген, кемінде 6 ай 
еңбек өтілі болған кезде республикалық бюджет есебінен төленетін 
ынтымақты зейнетақылар. 

Жасына байланысты ынтымақты зейнетақы тағайындау кезінде еңбек 
өтілі 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін ғана ескеріледі, өйткені осы күннен бастап 
барлық жұмыс істейтін міндетті зейнетақы жарналарын бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорына аударуды көздейтін жинақтаушы зейнетақы 
жүйесіне көшу басталды. 

1998 жылғы 1 қаңтардан кейінгі еңбек өтілі үшін міндетті зейнетақы 
жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен 
қалыптастырылған жеке зейнетақы жинақтары негізге алына отырып, БЖЗҚ-
дан зейнетақы төлемдері жүзеге асырылады. 

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасына байланысты зейнетақы 
төлемдерінің мөлшерін есептеу 1995 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыстағы 
үзілістерге қарамастан, қатарынан кез келген 3 жыл ішіндегі орташа айлық 
табыс негізге алына отырып жүзеге асырылады. Бұл ретте 1998 жылғы 1 
қаңтардан басталған кезең үшін орташа айлық табыстың мөлшері БЖЗҚ-ға 
міндетті 10 пайыздық зейнетақы жарналары жүзеге асырылған табысқа 
сәйкес белгіленеді. 

Заңда ынтымақты зейнетақыны есептеу үшін қабылданатын орташа 
айлық табыстың (ШМЖ) шекті мөлшері (республикалық бюджет туралы 
заңмен жыл сайын белгіленетін 46 еселенген айлық есептік көрсеткіш 
шегінде ескеріледі), сондай-ақ зейнетақы төлемінің ең жоғары мөлшерін 
шектеу (ШМЖ-дан 75%) көзделген [96]. 

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабына сәйкес БЖЗҚ-да зейнетақы 
жинақтары бар тұлғалардың зейнетақы төлемдеріне құқығы бар: 

1) зейнеткерлік жасқа жеткен кезде-әйелдер үшін 59,5 жас (2020 ж. 
бастап) / ерлер үшін 63 жас; 

2) төлемді қамтамасыз ету үшін зейнетақы жинақтары жеткілікті болған 
кезде зейнетақы аннуитеті шартын жасасу арқылы 
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мүмкіндігі шектеулі жалғыз басты адам және бөгде адамның көмегіне 
мұқтаж жасы бойынша зейнеткер, сондай-ақ сексен жасқа толған қарт адам, 
әскери қызметшілердің, арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің, 
дипломатиялық қызметкерлердің жұбайы және т.б. тұратын уақыты үшін). 

Базалық зейнетақыны тағайындаудың жаңа әдістемесі әлеуметтік 
әділеттілік қағидасына сәйкес келеді, өйткені ол зейнеткерлердің қаржылық 
жағдайын жақсартып қана қоймай, азаматтардың еңбек қатынастарын 
рәсімдеуге және еңбекке деген ынтасын арттыруға қызмет етеді. Яғни, адам 
неғұрлым ұзақ жұмыс істесе, соғұрлым оның зейнетақысы да (базалық та, 
жинақтаушы да) көбірек болады [96]. 
Екінші деңгей (міндетті): 

1) Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан (БЖЗҚ) жұмыскерлердің 
зейнетақы жинақтары есебінен төленетін төлемдер; 

2) 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша әзірленген, кемінде 6 ай 
еңбек өтілі болған кезде республикалық бюджет есебінен төленетін 
ынтымақты зейнетақылар. 

Жасына байланысты ынтымақты зейнетақы тағайындау кезінде еңбек 
өтілі 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін ғана ескеріледі, өйткені осы күннен бастап 
барлық жұмыс істейтін міндетті зейнетақы жарналарын бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорына аударуды көздейтін жинақтаушы зейнетақы 
жүйесіне көшу басталды. 

1998 жылғы 1 қаңтардан кейінгі еңбек өтілі үшін міндетті зейнетақы 
жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен 
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ең төменгі зейнетақы мөлшері, ерлер 55 жасқа толғанда және әйелдер-51 
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БЖЗҚ - дан зейнетақы төлемін бір рет алу құқығын зейнетақы 
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7.2.2. Міндетті және ерікті зейнетақы жарналары 
 

Міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) – «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңға сәйкес ҚР 
заңнамасында белгіленген тәртіппен БЖЗҚ-ға енгізілетін ақша. 

Салымшы БЖЗҚ-дан « Азаматтарға арналған үкімет «мемлекеттік 
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корпорациясынан электрондық хабарлама алған күннен бастап: 
МЗЖ есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа (шарт) 

қосылғандар. 
Шарт Заңда көзделген құқықтарды, жауапкершілік пен міндеттерді, 

сондай-ақ МЗЖ салымшысы (МЗЖ есебінен зейнетақы төлемдерін алушы) 
мен БЖЗҚ арасындағы құқықтық қатынастардың өзге де ерекшеліктерін 
белгілейді. 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленуге жататын 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналарын есептеу үшін қабылданатын қызметкердің ай сайынғы 
табысының 5% мөлшерінде белгіленеді. 

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын агенттер меншікті қаражаты 
есебінен кәсіптері өндірістердің, жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды 
жұмыстармен айналысатын қызметкерлер кәсіптерінің тізбесінде көзделген 
қызметкерлердің пайдасына жүзеге асырады [97]. 

Ерікті зейнетақы жарналары. «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы № 105–V 
Қазақстан Республикасы Заңының 1 – бабының 6-тармағына сәйкес ерікті 
зейнетақы жарналары-Қазақстан Республикасының заңнамасында және 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта айқындалатын тәртіппен ерікті 
зейнетақы жарналары есебінен өз бастамасы бойынша Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорына және / немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына 
зейнетақы төлемдерін алушының пайдасына салымшылар енгізетін ақша. 

Ерікті зейнетақы жарналарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына 
және / немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына (ЕЖЗҚ) салымшылар 
енгізеді: 

• жеке тұлғалар өз табысы есебінен өз пайдасына; 
• алушының (үшінші тұлғаның) пайдасына заңды және жеке 

тұлғалар береді. 
Ерікті зейнетақы жарналарының салымшысы БЖЗҚ және / немесе 

ЕЖЗҚ-ның ерікті зейнетақы жарналарын төлеу үшін таңдауға құқылы. 
Ерікті зейнетақы жарналарының мөлшерлемесін және оларды 

төлеу тәртібін салымшы (алушы) дербес айқындайды. Зейнетақы 
төлемдерінің тәртібі «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы қағидаларында (ерікті зейнетақы 
жарналарын есепке алу бойынша) белгіленеді. 

Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы шарт жасасу салымшы (алушы), алушы және салымшы (үшінші 
тұлғаның пайдасына шарт жасасу кезінде) немесе нотариат куәландырған 
сенімхат негізінде кәмелетке толмаған адамның заңды өкілі, сенім 
білдірілген адам БЖЗҚ-ға жеке өтініш жасаған кезде жүзеге асырылады [97]. 
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7.3. МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘРДЕМАҚЫЛАР, ЖЕҢІЛДІКТЕР 
ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫ РЕТІНДЕ 

7.3.1. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік қорғау жүйесі 
 

Халықаралық еңбек ұйымы әлеуметтік қорғау ұғымын белгілі бір әл-
ауқат деңгейін және мән-жайларға байланысты (денсаулық жағдайы, Кәрілік, 
жұмысынан немесе асыраушысынан айрылу) өзін лайықты ақы төленетін 
еңбекке қатысу арқылы табыспен қамтамасыз ете алмайтын және 
экономикалық белсенді бола алмайтын азаматтардың өмірлік қажетті 
игіліктеріне қол жеткізудің белгілі бір деңгейін қамтамасыз етуге арналған 
жүйе ретінде айқындайды. 

Осыған сәйкес реформа жылдарында Қазақстанда әлеуметтік 
қорғаудың үш деңгейлі жүйесі құрылды. 

Бірінші деңгей - Қазақстан Республикасының Конституциясымен 
кепілдік берілген әлеуметтік төлемдер, яғни азаматтың қоғам дамуына 
қосқан жеке үлесін есепке алмағанда, барлық азаматтарға бірдей деңгейдегі 
төлемдер (бала туу/бала күтімі бойынша біржолғы төлемдер, мемлекеттік 
жәрдемақылар, базалық зейнетақы төлемі); 

Екінші деңгей - «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» АҚ-нан 
төленетін әлеуметтік төлемдер және міндетті зейнетақы жарналары есебінен 
төленетін зейнетақы төлемдері, яғни азаматтардың қоғамның дамуына 
қосқан жеке үлесін ескеретін қосымша әлеуметтік қамсыздандыру; 

Үшінші деңгей-ерікті сақтандыру есебінен төленетін әлеуметтік 
төлемдер. 

Бүгінгі таңда әлеуметтік сақтандыру жүйесі қазіргі Қазақстанның 
әлеуметтік-экономикалық қатынастарының қажетті және маңызды 
элементіне айналғанын, республиканың міндетті әлеуметтік сақтандыру 
жүйесінің негіздерін айқындайтын заңнамалық база әзірленгенін атап өткен 
жөн. Оның сақтандырудың басқа түрлерінен (көлік құралдарын, мүлікті және 
т.б. сақтандыру) түбегейлі айырмашылығы - бұл еңбек қызметіне қатысу 
мүмкін еместігіне байланысты адамды материалдық қамтамасыз етуден 
қорғауды қамтамасыз етеді. Сондықтан, әлеуметтік сақтандыру, ең алдымен, 
өз еңбегінің есебінен өмір сүретін адамдарды және негізгі өмір сүру көзі 
жалақы немесе жалақы болып табылатын жалдамалы қызметкерлерді 
қамтиды. 

Осылайша, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі деп Мемлекет 
кепілдік беретін және белгілейтін, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне 
қатысушылар арасындағы қатынастарды реттейтін ережелер мен 
нормалардың жиынтығы түсініледі [98]. 

Әлеуметтік, экономикалық, саяси жағдайларды қолдау қоғамның 
тұрақтылығы үшін негіз болып табылады. Осы салалардың біріндегі кез-
келген өзгерістер бірден басқаларға әсер етеді, бұл байланыстарды елемеу 
әлеуметтік тұрақсыздыққа әкеледі. Екінші жағынан, бұл құрылымдағы 
өзгерістер Қоғамның сәтті дамуы үшін қажет, халықтың өмір сүру 
жағдайларын жақсарту – мемлекетте жүргізіліп жатқан реформалардың 
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мақсаты. 
 
7.3.2. Мүгедек адамдарға берілетін мемлекеттік жәрдемақы 

 
Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі жандардың түрлі санаттарына 

мемлекеттен әлеуметтік көмек көрсетіледі. Әлеуметтік төлемдерді 
алушылардың негізгі тобына: мүмкіндігі шектеулі кәмелетке толмаған 
балалар, оның ішінде бала кезінен мүмкіндігі шектеулі адамдар, басқа да 
себептер бойынша (мысалы, қызметтік міндеттерін атқару кезінде) 
мүмкіндігі шектеулі адам болған өзге де азаматтар, жалпы ауруы бар 
мүмкіндігі шектеулі адам кіреді. 

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы Заңымен. 
«Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша және асыраушысынан 
айырылу жағдайы бойынша Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы» 
жәрдемақы ұсыну ерекшеліктері реттеледі. 

Жалпы, мемлекет мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған: 
• мүмкіндігі шектеулі балалары бар отбасыларға мемлекеттік 

жәрдемақы (бала кезінен мүмкіндігі шектеулі адам 1 гр.); 
• №1 және №2 тиісті тізімдер бойынша арнайы жәрдемақы; 
• базалық әлеуметтік жәрдемақы. 
Сонымен қатар, мүмкіндігі шектеулі адамдар 1 және 2 гр. екі шарт 

сақталған жағдайда БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алуға құқылы: 
1. Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін ауру тобын мерзімсіз белгілеу. 
2. БЖЗҚ-да жинақтардың болуы. 

Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын мүмкіндігі шектеулі 
азаматтарға мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар (МҚЖБ) 
қарастырылған. Оларды тағайындау үшін басты негіз шектеулі 
мүмкіндіктерді белгілеу фактісін растау және қазақстандық тіркелімнің 
болуы болып табылады. Әлеуметтік жәрдемақылардың осы түрінің мөлшері 
бенефициар санатына, мүмкіндігі шектеулі адамдар тобына байланысты [99]. 
 
9-кесте - Мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері [100] 
Мүмкіндігі шектеулі 
тұлғалар санаты 

Мүмкіндігі 
шектеулі адамдар 

тобы 

ПМ 
жәрдемақыс
ының 
мөлшері 

Жәрдемақы 
мөлшері 
01.01.2019 
бастап 
жылғы (29698 
теңге) 

Жәрдемақы 
мөлшері 
01.01.2020 
жылғы (31183 
теңге) 

Жәрдемақы 
мөлшері 
01.04.2020 
жылғы (32668 
теңге) 

жалпы ауру мүмкіндігі 
шектеулі адам, сондай-
ақ жазатайым оқиғалар 
кезінде ә/б 
қызметкерлері және 
ІІО қызметкерлері 

1 топ 1.92 57021 59872 62723 

2 топ 1.53 45438 47710 49983 

3 топ 1.04 30886 32431 33975 
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Жалпы, мемлекет мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған: 
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жәрдемақы (бала кезінен мүмкіндігі шектеулі адам 1 гр.); 
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Сонымен қатар, мүмкіндігі шектеулі адамдар 1 және 2 гр. екі шарт 

сақталған жағдайда БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алуға құқылы: 
1. Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін ауру тобын мерзімсіз белгілеу. 
2. БЖЗҚ-да жинақтардың болуы. 

Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын мүмкіндігі шектеулі 
азаматтарға мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар (МҚЖБ) 
қарастырылған. Оларды тағайындау үшін басты негіз шектеулі 
мүмкіндіктерді белгілеу фактісін растау және қазақстандық тіркелімнің 
болуы болып табылады. Әлеуметтік жәрдемақылардың осы түрінің мөлшері 
бенефициар санатына, мүмкіндігі шектеулі адамдар тобына байланысты [99]. 
 
9-кесте - Мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері [100] 
Мүмкіндігі шектеулі 
тұлғалар санаты 

Мүмкіндігі 
шектеулі адамдар 

тобы 

ПМ 
жәрдемақыс
ының 
мөлшері 

Жәрдемақы 
мөлшері 
01.01.2019 
бастап 
жылғы (29698 
теңге) 

Жәрдемақы 
мөлшері 
01.01.2020 
жылғы (31183 
теңге) 

Жәрдемақы 
мөлшері 
01.04.2020 
жылғы (32668 
теңге) 

жалпы ауру мүмкіндігі 
шектеулі адам, сондай-
ақ жазатайым оқиғалар 
кезінде ә/б 
қызметкерлері және 
ІІО қызметкерлері 

1 топ 1.92 57021 59872 62723 

2 топ 1.53 45438 47710 49983 

3 топ 1.04 30886 32431 33975 

   

9-кестенің жалғасы 
16 жасқа дейінгі 
мүмкіндігі шектеулі 
бала 

 1.40 41578 43657 45736 

бала кезінен мүмкіндігі 
шектеулі адамдар, 16 
жастан 18 жасқа 
дейінгі мүмкіндігі 
шектеулі балалар 

1 топ 1.92 57021 59872 62723 
2 топ 1.59 47220 49581 51943 
3 топ 1.20 35638 37420 39202 

мерзімді қызметтегі 
әскери қызметшілер, 
ядролық аварияларды 
жоюшылар, төтенше 
экологиялық 
жағдайлар салдарынан 
мүмкіндіктері 
шектеулі адамдар 

1 топ 2.81 83452 87625 91798 

2 топ 2.40 71276 74840 78404 

3 топ 2.01 59693 62678 65663 

қызметтік борышын 
орындау кезінде 
мүмкіндіктері 
шектеулі әскери 
қызметшілер (мерзімді 
қызметтегі әскери 
қызметтен басқа) және 
ІІО қызметкерлері 

1 топ 3.44 102162 107270 112378 
2 топ 2.65 78700 82635 86571 
3 топ 2.01 59693 62678 65663 

 
Қолданыстағы ең төмен күнкөріс деңгейіне қатысты ББАЖ мөлшері 

айқындалады. 
Бұдан басқа, мүмкіндігі шектеулі адамдарға жеңілдіктердің орнына 

заттай нысанда арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар (АМЖ) тағайындалады. 
Әлеуметтік төлемдердің бұл түрі (АМЖ) 1, 2, 3 гр мүмкіндіктері 

шектеулі адамдарға дербес тағайындалады.(және еңбек сіңірген жылдары 
үшін) зейнетақы алушылар болып табылады. 

Мүмкіндіктері шектеулі адамдар бойынша ай сайынғы әлеуметтік 
жәрдемақыға дейін жасына байланысты зейнетақыға қосымша ақы 
тағайындалған мүмкіндігі шектеулі адамдардың АМЖ алуға құқығы жоқ 
екенін атап өткен жөн. 
 

7.3.3. Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік 
жәрдемақы 
 

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы Заңымен. 
«Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша және асыраушысынан 
айырылу жағдайы бойынша Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы» 
Қазақстан Республикасында асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақы 
беру ерекшеліктері реттеледі. 

Жәрдемақыға құқығы бар өтініш беруші тізбеде көзделген құжаттарды
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қоса бере отырып, Мемлекеттік корпорацияға асыраушысынан айырылу 
жағдайы бойынша жәрдемақы тағайындау туралы өтініш береді. Бұл 
жәрдемақы құқық туындаған күннен бастап, яғни асыраушы қайтыс болған 
күннен бастап, бірақ барлық қажетті құжаттармен бірге жәрдемақы 
тағайындауға өтініш берген күнге дейін 12 айдан аспайтын уақыт бұрын 
тағайындалады. 

Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша жәрдемақы алуға оның 
асырауында болған, қайтыс болған асыраушының отбасының еңбекке 
жарамсыз мүшелері құқылы. Бұл ретте қайтыс болған асыраушының 
асырауындағы 8 жасқа толмаған балаларға және адамдарға олардың 
асыраушының асырауында болуына қарамастан жәрдемақы тағайындалады. 
Отбасының мүгедек мүшелері: 

• балалары (оның ішінде асырап алған балалары, жүзеге 
асырылады және пасынки); 

• егер он сегіз жасқа толғанға дейін мүмкіндіктері шектеулі адам 
мәртебесін алса, он сегіз жасқа толмаған және одан жоғары ағалы-інілер, 
апалы-сіңлілер мен немерелер; 

• егер олардың еңбекке қабілетті ата-аналары болмаса, аға-інілері, 
апа-сіңлілері және немерелері; 

• өгей ұлдар мен өгей қыздар егер олар ата-анасынан алимент 
алмаса. Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша жәрдемақы алуға 
құқығы бар кәмелетке толмағандар оларды асырап алған кезде де бұл 
құқықты сақтайды; 

• егер қайтыс болған асыраушысының 8 жасқа толмаған 
балаларын, апа-сіңлілерін, аға-інілерін немесе немерелерін күтумен 
айналысса және жұмыс істемесе, ата-анасының біреуі немесе жұбайы не 
әжесі, атасы, әпкесі немесе аға-інісі жасына және еңбекке қабілеттілігіне 
қарамастан; 

• егер Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы заңнамаға сәйкес зейнеткерлік жасқа жетсе, әкесі, анасы (оның ішінде 
асырап алушылар), күйеуі, әйелі (2020 жылға еркектер - 63 жас, әйелдер – 
59,6 жас); 

• егер зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамаға сәйкес 
зейнеткерлік жасқа жетсе және басқа күнкөріс көздері жоқ адамдар болмаса, 
оларды заңды түрде асырауға міндетті ата мен әже [101]. 

Жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру жүйесінде, жоғары, жоғары оқу орнынан кейін 23 жастан аспайтын 
шектерде он сегіз жастан асқан білім алушы азаматтардың күндізгі оқу 
нысанын бітіргенге дейін асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша 
жәрдемақы алуға құқығы бар. 

2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап жәрдемақы алу құқығы 
магистратурада оқуға беріледі. Тілдік курстарда оқитын 
асырауындағылардың жәрдемақы алуға құқығы жоқ, өйткені Тілдік курстар 
қосымша білім беруге жатады. 

Қайтыс болған асыраушының отбасы мүшелері, егер олар одан өздері 
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қоса бере отырып, Мемлекеттік корпорацияға асыраушысынан айырылу 
жағдайы бойынша жәрдемақы тағайындау туралы өтініш береді. Бұл 
жәрдемақы құқық туындаған күннен бастап, яғни асыраушы қайтыс болған 
күннен бастап, бірақ барлық қажетті құжаттармен бірге жәрдемақы 
тағайындауға өтініш берген күнге дейін 12 айдан аспайтын уақыт бұрын 
тағайындалады. 

Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша жәрдемақы алуға оның 
асырауында болған, қайтыс болған асыраушының отбасының еңбекке 
жарамсыз мүшелері құқылы. Бұл ретте қайтыс болған асыраушының 
асырауындағы 8 жасқа толмаған балаларға және адамдарға олардың 
асыраушының асырауында болуына қарамастан жәрдемақы тағайындалады. 
Отбасының мүгедек мүшелері: 

• балалары (оның ішінде асырап алған балалары, жүзеге 
асырылады және пасынки); 

• егер он сегіз жасқа толғанға дейін мүмкіндіктері шектеулі адам 
мәртебесін алса, он сегіз жасқа толмаған және одан жоғары ағалы-інілер, 
апалы-сіңлілер мен немерелер; 

• егер олардың еңбекке қабілетті ата-аналары болмаса, аға-інілері, 
апа-сіңлілері және немерелері; 

• өгей ұлдар мен өгей қыздар егер олар ата-анасынан алимент 
алмаса. Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша жәрдемақы алуға 
құқығы бар кәмелетке толмағандар оларды асырап алған кезде де бұл 
құқықты сақтайды; 

• егер қайтыс болған асыраушысының 8 жасқа толмаған 
балаларын, апа-сіңлілерін, аға-інілерін немесе немерелерін күтумен 
айналысса және жұмыс істемесе, ата-анасының біреуі немесе жұбайы не 
әжесі, атасы, әпкесі немесе аға-інісі жасына және еңбекке қабілеттілігіне 
қарамастан; 

• егер Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы заңнамаға сәйкес зейнеткерлік жасқа жетсе, әкесі, анасы (оның ішінде 
асырап алушылар), күйеуі, әйелі (2020 жылға еркектер - 63 жас, әйелдер – 
59,6 жас); 

• егер зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамаға сәйкес 
зейнеткерлік жасқа жетсе және басқа күнкөріс көздері жоқ адамдар болмаса, 
оларды заңды түрде асырауға міндетті ата мен әже [101]. 

Жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру жүйесінде, жоғары, жоғары оқу орнынан кейін 23 жастан аспайтын 
шектерде он сегіз жастан асқан білім алушы азаматтардың күндізгі оқу 
нысанын бітіргенге дейін асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша 
жәрдемақы алуға құқығы бар. 

2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап жәрдемақы алу құқығы 
магистратурада оқуға беріледі. Тілдік курстарда оқитын 
асырауындағылардың жәрдемақы алуға құқығы жоқ, өйткені Тілдік курстар 
қосымша білім беруге жатады. 

Қайтыс болған асыраушының отбасы мүшелері, егер олар одан өздері 

   

үшін көмек алса, оның асырауында болған деп есептеледі, өмір сүрудің 
негізгі және тұрақты көзі немесе оның толық мазмұны болды. 

Ата-анасының екеуінен де айырылған балаларға (тұлдыр жетімдерге) 
тағайындалған жәрдемақы олардың заңды өкіліне (қамқоршысына не 
қорғаншысына) төленеді. 

Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша жәрдемақы сондай-ақ 
асыраушысын сот тәртібімен қайтыс болды немесе хабар-ошарсыз кетті деп 
жарияланған деп танылған жағдайда отбасы мүшелеріне тағайындалады (сот 
шешімі болуға тиіс). 

Арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің, әскери 
қызметшілердің, ішкі істер органдарының және Қазақстан Республикасының 
бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитетінің әскери қызмет өткеру немесе 
қызметтік міндеттерін атқару кезінде, арнаулы мемлекеттік органдарда 
қызмет өткеру кезінде жараланудың, мертігудің, контузияның, аурудың 
салдарынан қайтыс болған немесе қаза тапқан қызметкерлерінің отбасылары 
үшін асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша айлық жәрдемақы 
мөлшері отбасының еңбекке жарамсыз әрбір мүшесіне 0,25 ең төмен 
күнкөріс деңгейіне, бірақ отбасының барлық мүшелеріне 2,56 ең төмен 
күнкөріс деңгейінен аспайды. Жәрдемақы тағайындау үшін мынадай 
құжаттар ұсынылады: 

• жеке басты куәландыратын құжат (Қазақстан Республикасы 
азаматының жеке куәлігі, Қазақстан Республикасы азаматының паспорты, 
Шетелдіктің тұруға ықтиярхаты, азаматтығы жоқ адамның куәлігі). Оралман 
мәртебесі бар адамдар жәрдемақы тағайындауға өтініш жасаған жағдайда, 
азаматтық алғанға дейін оралман куәлігінің көшірмесі беріледі. 2019 жылдың 
1 қарашасынан бастап тұрғылықты жерінен анықтама қағаз түрінде талап 
етілмейді, тұру автоматтандырылған ақпараттық жүйенің деректерімен 
расталады. 

Өтінішке жәрдемақылар мен зейнетақыларды беру жөніндегі уәкілетті 
ұйымдағы банк шотының нөмірі туралы мәліметтер де қоса беріледі. 

Әрекет қабілеті шектеулі, әрекетке қабілетсіз немесе қорғаншылыққа 
немесе қамқоршылыққа мұқтаж адамдарға жәрдемақы тағайындау үшін 
өтінішті және қажетті құжаттарды олардың заңды өкілдері береді: 

• адамды хабар-ошарсыз кетті (қайтыс болды) деп тану туралы сот 
шешімі немесе асыраушысының қайтыс болуы туралы куәлік; 

• асырауындағы адамның қайтыс болған адаммен туыстық 
қатынастарын растайтын құжат: неке туралы, некені бұзу туралы, туу 
туралы, әке (ана) болуды анықтау туралы куәлік және басқалар. 

• Қажет болған жағдайда (олардың болуына қарай) мынадай 
құжаттар ұсынылады: 

• егер баланың туу туралы куәлігінде әкесі туралы мәліметтер 
анасының өтініші бойынша енгізілсе, азаматтық хал актілерін жазу 
органдарының анықтамасы; 

• егер он сегіз жастан жиырма үш жасқа дейінгі асырауындағылар 
күндізгі оқу нысанының білім алушылары болып табылса, оқу орнының 



238    

белгіленген нысан бойынша анықтамасы (жыл сайын ұсынылады); 
• қорғаншылықты немесе қамқоршылықты белгілеу туралы құжат; 
• қайтыс болған (қаза тапқан) адамның әскери билеті не әскери 

қызмет өткеру туралы анықтама; 
• әскери қызмет өткеру немесе қызметтік міндеттерін атқару 

кезінде алған жаралануы, мертігуі, контузиясы, ауруы салдарынан әскери 
қызметшінің, ішкі істер органдары қызметкерінің және Қазақстан 
Республикасының бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитетінің қайтыс болуы 
немесе қаза табуы туралы құжат [102]. 

Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша Мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақы тағайындау кезінде қайтыс болған асыраушысының сегіз жасқа 
толмаған балаларын, апа-қарындастарын, аға-інілерін немесе немерелерін 
бағып-күтумен айналысатын адам жыл сайын еңбек қызметін тоқтатқаны 
туралы жазбасы бар еңбек кітапшасын ұсынады. Ол болмаған жағдайда 
Мемлекеттік корпорацияның бөлімшесі ақпараттық жүйелерден міндетті 
зейнетақы жарналарын аудару фактісінің жоқтығы туралы және тұлғаның 
орталық атқарушы органның автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен 
дара кәсіпкер ретінде тіркелмегені туралы мәліметтерді сұратады. Жұмысқа 
орналасу кезінде күтімді жүзеге асыратын тұлға ХҚО-ға жұмысқа қабылдау 
туралы құжатты ұсынуға және «Азаматтарға арналған Үкіметті»хабардар 
етуге міндетті. 
 
10-кесте - Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері [100] 

Мүгедектер саны 
отбасы мүшелерінің 

Отбасына 
арналған км 
жәрдемақысының 
мөлшері 

01.01.2019 жылдан 
бастап жәрдемақы 

мөлшері 
(ПМ 29698 бастап 

теңге) 

01.01.2020 жылдан 
бастап жәрдемақы 

мөлшері 
(ПМ 31183 бастап 

теңге) 

01.04.2020 жылдан 
бастап жәрдемақы 

мөлшері 
(ПМ 32668 бастап 

теңге) 
1-оларға еңбекке 
жарамсыз отбасы мүшесі 

0,86 25541 26818 28095 

2 еңбекке жарамсыз 1,49 44251 46463 48676 

3 мүгедек 1,85 54942 57689 60436 

4 мүгедек 1,96 58209 61119 64030 

5 мүгедек 2,03 60287 63302 66317 

6 және одан көп 2,11 62663 65797 68930 
Дөңгелек жетімдерге 
(әрқайсысына) 
бұл отбасындағы 
мүшелер 

1,18 
0,54, бірақ 2,56 

артық емес 

35044 
16037 

36796 
16839 

38549 
17641 

Әскери қызметшілердің 
отбасы мүшелеріне 

Жәрдемақы мөлшері әр мүгедек үшін 
0,25 PM-ге артады 
отбасы мүшесіне, бірақ барлық отбасы 
мүшелеріне 2,56 ПМ артық емес 

Жәрдемақы мөлшері әр мүгедек үшін 0,25 
PM-ге артады 
отбасы мүшесіне, бірақ барлық отбасы 
мүшелеріне 2,56 ПМ артық емес 

 
Ең төменгі күнкөріс деңгейінің өзгеруіне байланысты Мемлекеттік 

әлеуметтік жәрдемақы мөлшері жыл сайын артып келеді. Сондай-ақ, айлық 



239   

белгіленген нысан бойынша анықтамасы (жыл сайын ұсынылады); 
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Республикасының бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитетінің қайтыс болуы 
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бағып-күтумен айналысатын адам жыл сайын еңбек қызметін тоқтатқаны 
туралы жазбасы бар еңбек кітапшасын ұсынады. Ол болмаған жағдайда 
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орналасу кезінде күтімді жүзеге асыратын тұлға ХҚО-ға жұмысқа қабылдау 
туралы құжатты ұсынуға және «Азаматтарға арналған Үкіметті»хабардар 
етуге міндетті. 
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2 еңбекке жарамсыз 1,49 44251 46463 48676 
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мүшелер 

1,18 
0,54, бірақ 2,56 
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Жәрдемақы мөлшері әр мүгедек үшін 
0,25 PM-ге артады 
отбасы мүшесіне, бірақ барлық отбасы 
мүшелеріне 2,56 ПМ артық емес 

Жәрдемақы мөлшері әр мүгедек үшін 0,25 
PM-ге артады 
отбасы мүшесіне, бірақ барлық отбасы 
мүшелеріне 2,56 ПМ артық емес 

 
Ең төменгі күнкөріс деңгейінің өзгеруіне байланысты Мемлекеттік 

әлеуметтік жәрдемақы мөлшері жыл сайын артып келеді. Сондай-ақ, айлық 

   

жәрдемақының ең жоғары мөлшері де көзделген: әрқайсысына арналған 
жәрдемақының мөлшері алты және одан да көп еңбекке жарамсыз отбасы 
мүшелері болған кезде 2,11 ең төмен күнкөріс деңгейінің тең үлесі ретінде 
есептеледі. 

Егер асыраушы әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушысы болып 
табылса (өзін-өзі жұмыспен қамтыған немесе жұмыс істейтін адамдар), 
отбасына асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша Мемлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қорынан қосымша әлеуметтік төлем тағайындалады. 
Жәрдемақыға құқығы бар өтініш беруші сондай-ақ тізбеде көзделген 
құжаттарды қоса бере отырып, Мемлекеттік корпорацияға асыраушысынан 
айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлем тағайындау туралы өтініш 
береді. 

Асыраушысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдерді 
тағайындауға және алуға қайтыс болған (қайтыс болды деп жарияланған 
немесе сот хабар – ошарсыз кетті деп таныған) асыраушысының отбасы 
мүшелерінің-өзі үшін әлеуметтік аударымдар жүргізілген міндетті әлеуметтік 
сақтандыру жүйесіне қатысушының құқығы бар. 

Асыраушысынан айырылған жағдайда төленетін ай сайынғы 
әлеуметтік төлемнің мөлшері республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген ең төмен жалақы мөлшерінің 55% - ын шегере отырып, 
әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісі ретінде ескерілген табыстың 
орташа айлық мөлшерін табысты ауыстырудың, қатысу өтілінің және 
асырауындағылар санының тиісті коэффициенттеріне көбейту жолымен 
айқындалады [103]. 
 

7.3.4. Балалары бар отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы 
 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 5 мамырдағы № 319 бұйрығымен бекітілген Балалы 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақылар тағайындау және төлеу 
қағидаларына сәйкес мемлекеттік жәрдемақылар беріледі. 

Ережеге сәйкес балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік 
жәрдемақыларға мыналар жатады: 

• бала тууына байланысты тағайындалатын және төленетін 
біржолғы мемлекеттік жәрдемақы; 

• бірге тұратын төрт және одан да көп кәмелетке толмаған 
балалары, оның ішінде кәмелеттік жасқа толғаннан кейін білім беру 
ұйымдарын бітіретін уақытқа дейін (бірақ 23 жасқа толғанға дейін) орта, 
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және/немесе жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша 
оқитын балалары бар көп балалы отбасыларға тағайындалатын және 
төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы); 

• бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты 
тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы; 

• бала кезінен бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі адамға күтім 
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жасау үшін тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік 
жәрдемақы; 

• «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе 
бұрын «Батыр Ана» атағын алған, І және ІІ дәрежелі «Ана даңқы» 
ордендерімен наградталған көп балалы анаға тағайындалатын және төленетін 
ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы; 

• мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп отырған анаға немесе 
әкеге, бала асырап алушыға, қорғаншыға (қамқоршыға) тағайындалатын 
және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы [104]. 

Бала күтімі жөніндегі жәрдемақы бала туған күннен бастап бала бір 
жасқа толғанға дейін, ал бала (балалар) асырап алынған және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаға қорғаншылық тағайындалған жағдайларда, 
бір жасқа дейін қорғаншылық (қамқоршылық) белгілеу туралы шешім 
қабылданған күннен бастап немесе баланы (балаларды) асырап алу туралы 
сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап тағайындалады. 

Бала күтімі жөніндегі жәрдемақыны тағайындау кезінде отбасы 
құрамында, егер олар басқа ата-ананың отбасында ескерілмесе, тірі туған, 
асырап алынған, сондай-ақ қорғаншылыққа (қамқоршылыққа) алынған 
жиынтық балалар ескеріледі. 

Бұл ретте отбасы құрамында оларға қатысты ата-аналарының ата-ана 
құқықтары шектелген немесе ата-ана құқықтарынан айырылған балалар 
есепке алынбайды. Бір жасқа толмаған бала қайтыс болғаннан кейін бала 
күтімі жөніндегі жәрдемақыны тағайындауға өтініш жасалған жағдайда, бала 
күтімі жөніндегі жәрдемақы қайтыс болған айды қоса алғанда 
тағайындалады. 

Оралмандарға бала күтімі жөніндегі жәрдемақы баланың туған күнінен 
бастап, бірақ оралман мәртебесі белгіленген күннен кейін тағайындалады. 

Бала туғанда берілетін жәрдемақы барлық босанған әйелдерге: жұмыс 
істейтін және жұмыс істемейтін әйелдерге республикалық бюджеттен 
төленеді. 

Бала туғанда берілетін жәрдемақының мөлшері «балалы отбасыларға 
берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 10 – бабына сәйкес: бірінші, екінші, үшінші балаға – 38 айлық 
есептік көрсеткішті (АЕК); төртінші және одан көп балаға-63 АЕК-ті [105] 
құрайды. 

Бала тууына байланысты жәрдемақы біржолғы болып табылады, бала 
туғанда берілетін жәрдемақыны тағайындауға өтініш жасау мерзімі бала 
туған күннен бастап 12 айдан аспауға тиіб. 
Мемлекеттік корпорацияға қажетті құжаттар: 

1) Бала туғанда берілетін жәрдемақыны тағайындау үшін өтініш. 
2) Жеке басын куәландыратын құжат; сондай – ақ оралмандар үшін-

оралман куәлігі. 
3) Туу туралы актілік жазбадан үзінді немесе баланың (балалардың) туу 

туралы куәлігі (куәліктері). 
4) Құжат, растайтын белгілеу балаға қорғаншылық (қамқоршылық) 
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жасау үшін тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік 
жәрдемақы; 

• «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе 
бұрын «Батыр Ана» атағын алған, І және ІІ дәрежелі «Ана даңқы» 
ордендерімен наградталған көп балалы анаға тағайындалатын және төленетін 
ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы; 

• мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп отырған анаға немесе 
әкеге, бала асырап алушыға, қорғаншыға (қамқоршыға) тағайындалатын 
және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы [104]. 

Бала күтімі жөніндегі жәрдемақы бала туған күннен бастап бала бір 
жасқа толғанға дейін, ал бала (балалар) асырап алынған және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаға қорғаншылық тағайындалған жағдайларда, 
бір жасқа дейін қорғаншылық (қамқоршылық) белгілеу туралы шешім 
қабылданған күннен бастап немесе баланы (балаларды) асырап алу туралы 
сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап тағайындалады. 

Бала күтімі жөніндегі жәрдемақыны тағайындау кезінде отбасы 
құрамында, егер олар басқа ата-ананың отбасында ескерілмесе, тірі туған, 
асырап алынған, сондай-ақ қорғаншылыққа (қамқоршылыққа) алынған 
жиынтық балалар ескеріледі. 

Бұл ретте отбасы құрамында оларға қатысты ата-аналарының ата-ана 
құқықтары шектелген немесе ата-ана құқықтарынан айырылған балалар 
есепке алынбайды. Бір жасқа толмаған бала қайтыс болғаннан кейін бала 
күтімі жөніндегі жәрдемақыны тағайындауға өтініш жасалған жағдайда, бала 
күтімі жөніндегі жәрдемақы қайтыс болған айды қоса алғанда 
тағайындалады. 

Оралмандарға бала күтімі жөніндегі жәрдемақы баланың туған күнінен 
бастап, бірақ оралман мәртебесі белгіленген күннен кейін тағайындалады. 

Бала туғанда берілетін жәрдемақы барлық босанған әйелдерге: жұмыс 
істейтін және жұмыс істемейтін әйелдерге республикалық бюджеттен 
төленеді. 

Бала туғанда берілетін жәрдемақының мөлшері «балалы отбасыларға 
берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 10 – бабына сәйкес: бірінші, екінші, үшінші балаға – 38 айлық 
есептік көрсеткішті (АЕК); төртінші және одан көп балаға-63 АЕК-ті [105] 
құрайды. 

Бала тууына байланысты жәрдемақы біржолғы болып табылады, бала 
туғанда берілетін жәрдемақыны тағайындауға өтініш жасау мерзімі бала 
туған күннен бастап 12 айдан аспауға тиіб. 
Мемлекеттік корпорацияға қажетті құжаттар: 

1) Бала туғанда берілетін жәрдемақыны тағайындау үшін өтініш. 
2) Жеке басын куәландыратын құжат; сондай – ақ оралмандар үшін-

оралман куәлігі. 
3) Туу туралы актілік жазбадан үзінді немесе баланың (балалардың) туу 

туралы куәлігі (куәліктері). 
4) Құжат, растайтын белгілеу балаға қорғаншылық (қамқоршылық) 

   

белгіленген немесе бала асырап алған жағдайда, балаға қорғаншылық 
(қамқоршылық) немесе бала асырап алуға құқығы бар. 

5) Көрсетілетін қызметті алушының деректері баланың туу туралы 
куәлігіндегі деректермен сәйкес келмеген жағдайда неке қию (бұзу) туралы 
куәлік. 

6) Өтінішті және қажетті құжаттарды үшінші тұлғалар берген жағдайда 
сенімхат. 
 
11-кесте – Балалы отбасыларға берілетін жәрдемақылардың мөлшері [100] 
Жәрдемақы санаттарының атауы АЕК мөлшері Өлшемі 

1.01.2019 
АЕК кезінде -
2525 

Өлшемі 
1.01.2020 
АЕК кезінде -
2651 

Өлшемі 
1.04.2020 
АЕК кезінде -
2778 

Күміс 5,76 14544 15270 16002 
Екінші бала күтімі бойынша 6,81 17196 18054 18919 
Үшінші бала күтімі бойынша 7,85 19822 20811 21808 
Төртінші және одан да көп балаға 
күтім жасау 

8,9 22473 23594 24725 

Бірінші, 
екінші, үшінші бала туу  кезінде  
біржолғы мемлекеттік 
жәрдемақы 

38 95950 100738 105564 

4 және одан да көп бала туғанда 
берілетін біржолғы мемлекеттік 
жәрдемақы 

63 159075 167013 175014 

Алтын және Күміс алқа алқаларымен 
марапатталған көп балалы аналар 

6,4 16160 16967 17780 

Мүмкіндігі шектеулі бааны 
тәрбиелеушіге берілетін ай сайынғы 
жәрдемақы 

1,4 күнкөріс минимумы 41578 43657 45736 

Бала кезінен 1 топтағы мүмкіндігі 
шектеулі адам күтімі бойынша ай 
сайынғы жәрдемақы  

1,4 күнкөріс 
минимумы 

41578 43657 45736 

 
Жүктілікке және босануға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап 

алуға байланысты декреттік демалысқа шыққанға дейін ресми жұмыс істеген 
әйелдер үшін табысынан айырылған жағдайда әлеуметтік төлем беріледі. 

Осы әлеуметтік төлемнің мөлшері әлеуметтік аударымдарды есептеу 
объектісі ретінде ескерілген табыстың орташа айлық мөлшерін еңбекке 
жарамсыздық күндері санының тиісті коэффициентіне көбейту, еңбекке 
уақытша жарамсыздық парағы берілген күндер санын күнтізбелік отыз күнге 
бөлу арқылы айқындалады. 

Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан 
айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлем Қордан әлеуметтік төлемдер 
алуға құқығы бар және бала күтімін жүзеге асыратын Міндетті әлеуметтік 
сақтандыру жүйесінің қатысушысына 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап 
тағайындалады. 

Ай сайынғы әлеуметтік төлемдер табыстың орташа айлық мөлшерін 
табысты алмастыру коэффициентіне көбейту арқылы айқындалады – 0,4. 
Әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісі ретінде ескерілген табыстың 
орташа айлық мөлшері табыс сомасын бөлу жолымен айқындалады, 
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осы кезеңде әлеуметтік аударымдарда үзілістердің болу-болмауына 
қарамастан, әлеуметтік төлем алу құқығы басталған айдың алдындағы соңғы 
24 айда 24 адамға әлеуметтік аударымдар жүргізілген [103]. 

Бұл ретте бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты 
табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемнің ең жоғары 
мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен 
жалақының жеті еселенген мөлшерінің 40% - ынан аспауға тиіб. Ал 
әлеуметтік төлемнің ең төменгі мөлшері-бала бір жасқа толғанға дейін оның 
күтіміне байланысты ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақының мөлшерінен 
кем емеб. 

Төлемнің бұл түрі баланың туу туралы куәлігінде көрсетілген туған 
күнінен бастап ол бір жасқа толған күнді қоса алғанға дейін тағайындалады. 

Бір жасқа дейінгі баланы (балаларды) асырап алған жағдайларда 
қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге 
асыратын орган берген баланы (балаларды) асырап алу туралы сот 
шешімінен үзінді көшірме. 

Қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеген жағдайда балаға 
қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеуді растайтын құжат ұсынылады. 
 
 

7.3.5.Жеңілдіктер 
 

Жеңілдіктер – бұл жалпы ережелерден заңды түрде алып тастау, 
субъектілердің мүдделері мен қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
неғұрлым қолайлы режим құратын саралау әдісі болып табылатын құқықтық 
категория. 

Жеңілдіктер құқықтық реттеудегі дифференциацияның көрінісі ретінде 
әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы мемлекеттің атаулы (сайлау) 
саясатын жүргізу тәсілдерінің бірін білдіреді, ал әдебиеттерде жеңілдіктер 
арнайы құқықтық мәртебенің мазмұнын құрайтын ерекше құқықтар ретінде 
қарастырылады. 

Барлық азаматтарға нақты құқықтар берілмейді, тек белгілі бір 
әлеуметтік топқа жататын және осындай топқа жататын адамдар қажетті 
заңды тіркеуден өткен (мысалы, «соғыс ардагері» санаты, мүмкіндігі 
шектеулі адам). Мұндай фактілер белгілі бір азаматтың белгілі бір санатқа 
жататындығын анықтайды және заңды болып табылады. 

Әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы жеңілдіктер - бұл белгілі 
бір міндеттерді орындаудан ішінара немесе толық босатудан көрінетін 
мұқтаж азаматтар үшін қолайлы режим құрудың заңды құралы [106]. 

Әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы жеңілдіктердің саны 
айтарлықтай, сондықтан оларды жіктеу қажет. Жеңілдіктерді әртүрлі 
негіздер бойынша жіктеуге болады: 

1) олардың бағыты бойынша: 
• меншікпен қамтамасыз ету саласында-медициналық 

көрсеткіштер бойынша автокөлікті тегін беру; 
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Әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы жеңілдіктердің саны 
айтарлықтай, сондықтан оларды жіктеу қажет. Жеңілдіктерді әртүрлі 
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көрсеткіштер бойынша автокөлікті тегін беру; 

   

• ақшалай шығыстар саласында-тұрғын үйге және коммуналдық 
қызметтерге, ведомстводан тыс күзетке ақы төлеуден босату( не төмендету); 
қала маңындағы көлікте тегін (не ішінара ақы төлеумен) жол жүру, 
қалаішілік көлікте тегін жол жүру, қалааралық көлікте жылына бір рет (бару 
және кері қайту) тегін (не ішінара ақы төлеумен) жол жүру; мектепке дейінгі 
мекемелерде балаларды күтіп-бағу ақысынан босату; тұрғын үйді жалға 
(қосымша жалға); 

• Еңбек және жұмыспен қамту саласында-ерекше әлеуметтік-
экономикалық мәртебесі бар аймақта жұмыс істейтіндерге қосымша ақылы 
демалыс, еңбек сіңірген жылдары үшін қосымша өтемақы; 

• білім беру саласында-халықтың кейбір санаттарына (жетім 
балалар, радиациядан зардап шеккен адамдар және т. б.) жоғары және орта 
арнаулы оқу орындарына түсу кезінде жеңілдіктер.); 

• Денсаулық сақтау саласында-тіс протездерін тегін дайындау және 
жөндеу (төлемақысын төмендету); дәрі-дәрмекпен тегін қамтамасыз ету 
(төлемақысын азайту); санаторий-курорттық емделуге тегін жолдама беру; 
ядролық қаруды сынау, аварияларды жою және ядролық қондырғыларды 
пайдалану нәтижесінде зардап шеккендерге келтірілген зиянды өтеу; 

• ерекше өмір сүру жағдайларын бейтараптандыру саласында 
(қоршаған ортаның ластануы, климат) – радиациядан зардап шеккен 
адамдарға жеңілдіктер және т. б. 

2) мазмұны бойынша (яғни өмірді қамтамасыз ету салалары бойынша) 
жеңілдіктерді келесідей бөлуге болады: 

• қалалық, қала маңындағы және қалааралық көлікте жол жүру 
(тегін немесе жеңілдікті бағамен); 

• тұрғын үй жеңілдіктері: тұрғын үймен қамтамасыз етудің 
кезектен тыс және бірінші кезектегі тәртібі; Тұрғын үй сатып алуға 
жеңілдікті несиелер (кредиттер); тұрғын үй сатып алуға тұрғын үй 
субсидиялары; тұрғын үйге және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 
бойынша; 

• Медициналық және санаторлық-курорттық қызмет көрсету, 
дәрілік заттармен қамтамасыз ету бойынша жеңілдіктер; 

• көлік құралдарымен және жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз 
ету, оларды ұстау және оларға қызмет көрсету; протездеу; 

• салықтар бойынша жеңілдіктер; 
• балаларды күтіп-бағуға берілетін жеңілдіктер; 
• басқа жеңілдіктер (жер учаскелерін бірінші кезекте беру, оқу 

орындарына конкурстан тыс қабылдау және т. б.)); 
• әр түрлі кооперативтерге кірудің басым құқығы. 
Жіктеудің бір критерийін қолдану жеңілдіктердің бір түріне қатысты 

басқасын пайдалану мүмкіндігін жоққа шығармайды, нәтижесінде 
критерийлер қойылады, осыған байланысты бірдей артықшылықты бір 
уақытта әртүрлі позициялардан қарастыруға болады. 

Әлеуметтік-қамтамасыз ету жеңілдіктерін беру үшін негіз тек бір ғана 
жағдай болып табылады – мұқтаждық, яғни оның әлеуметтік және 
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физиологиялық өміріне қауіп төндіретін адамның материалдық жағдайы, ол 
сыртқы қолдаусыз өз бетінше жеңе алмайды, бірақ бұл қажеттіліктің 
көптеген себептері болуы мүмкін (мүмкіндігі шектеулі адам, ауру, жас, 
жетімдік және т.б.) [106]. 
 

7.4. ЕҢБЕК ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ 
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ 

7.4.1. Қазақстан Республикасының аумағында еңбек 
қатынастарының және халықты жұмыспен қамтудың ерекшеліктері 

 
Өндірістік қатынастарды реформалау және қоғамды 

демократияландыру еңбекті әртүрлі нысандарда, әртүрлі меншік 
нысандарындағы кәсіпорындарда жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Еңбекті 
жүзеге асырудың екі негізгі формасы белгілі: жалдамалы еңбек (еркін емес 
еңбек) және жеке (еркін) еңбек, яғни.өзіне еңбек. 

Жалдамалы еңбек-бұл біздің елімізде ең көп таралған еңбек түрі. 
Классикалық түрде, еңбек етудің бұл түрінде өндіріс құралдары 
жұмысшылардан бөлінеді, яғни олар жұмыс істейтін өндіріс құралдарының 
иелері емес, тек кәсіпорындарға жұмыс күшін (жұмыс істеу қабілеті) әкеледі. 

Осы себептерге байланысты жалдамалы жұмыс ұйымдастыруды да, 
реттеуді де қажет етеді [107]. 

Қазақстан Республикасындағы еңбек құқығы қатынастары Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек кодексімен 
реттеледі. 

Еңбек қатынастары - бұл еңбек ұжымдарының құрамындағы еңбек 
қызметі процесінде жұмыс беруші мен қызметкер арасында туындайтын 
әртүрлі міндеттер мен құқықтар жиынтығы. Еңбек қатынастарында 
азаматтың еңбекке, еңбекке ақы төлеуге, демалуға құқығы жүзеге 
асырылады. Негізгі еңбек құқықтық қатынастары тікелей қызметкерлердің 
еңбегін қолдану процесінде (Еңбекті ұйымдастыру жөніндегі қатынастар 
(еңбек шарты, ауыстыру, қабылдау, жұмыстан шығару); жалақы бойынша; 
жұмыс уақыты мен тынығу уақытын реттеу бойынша; еңбек тәртібі 
бойынша; еңбекті қорғау бойынша) қалыптасады. 

Еңбек қатынастары еңбек қатынастарының құрамын құрайтын және 
мыналарды қамтитын белгілі бір элементтерден тұрады: 

• құқықтық қатынастардың мазмұны; 
• құқықтық қатынастардың субъектілері. 
Еңбек шартында, ұжымдық шартта, еңбек заңнамасында айқындалатын 

оның субъектілерінің міндеттері мен құқықтары еңбек құқықтық 
қатынастарының мазмұны болып табылады. Еңбек қатынастарының 
мазмұнына кіретін қызметкерлердің субъективті еңбек құқықтары 
қызметкердің құқықтық мәртебесінің мазмұнын құрайтын негізгі 
құқықтарды, яғни шарт бостандығына, қауіпсіз және салауатты еңбек 
жағдайларына құқықтарды және т. б. нақтылау мен іске асыруды білдіреді. 

Еңбек құқықтық қатынастарының субъектілері азаматтар, екінші 
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физиологиялық өміріне қауіп төндіретін адамның материалдық жағдайы, ол 
сыртқы қолдаусыз өз бетінше жеңе алмайды, бірақ бұл қажеттіліктің 
көптеген себептері болуы мүмкін (мүмкіндігі шектеулі адам, ауру, жас, 
жетімдік және т.б.) [106]. 
 

7.4. ЕҢБЕК ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ 
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ 

7.4.1. Қазақстан Республикасының аумағында еңбек 
қатынастарының және халықты жұмыспен қамтудың ерекшеліктері 

 
Өндірістік қатынастарды реформалау және қоғамды 

демократияландыру еңбекті әртүрлі нысандарда, әртүрлі меншік 
нысандарындағы кәсіпорындарда жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Еңбекті 
жүзеге асырудың екі негізгі формасы белгілі: жалдамалы еңбек (еркін емес 
еңбек) және жеке (еркін) еңбек, яғни.өзіне еңбек. 

Жалдамалы еңбек-бұл біздің елімізде ең көп таралған еңбек түрі. 
Классикалық түрде, еңбек етудің бұл түрінде өндіріс құралдары 
жұмысшылардан бөлінеді, яғни олар жұмыс істейтін өндіріс құралдарының 
иелері емес, тек кәсіпорындарға жұмыс күшін (жұмыс істеу қабілеті) әкеледі. 

Осы себептерге байланысты жалдамалы жұмыс ұйымдастыруды да, 
реттеуді де қажет етеді [107]. 

Қазақстан Республикасындағы еңбек құқығы қатынастары Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек кодексімен 
реттеледі. 

Еңбек қатынастары - бұл еңбек ұжымдарының құрамындағы еңбек 
қызметі процесінде жұмыс беруші мен қызметкер арасында туындайтын 
әртүрлі міндеттер мен құқықтар жиынтығы. Еңбек қатынастарында 
азаматтың еңбекке, еңбекке ақы төлеуге, демалуға құқығы жүзеге 
асырылады. Негізгі еңбек құқықтық қатынастары тікелей қызметкерлердің 
еңбегін қолдану процесінде (Еңбекті ұйымдастыру жөніндегі қатынастар 
(еңбек шарты, ауыстыру, қабылдау, жұмыстан шығару); жалақы бойынша; 
жұмыс уақыты мен тынығу уақытын реттеу бойынша; еңбек тәртібі 
бойынша; еңбекті қорғау бойынша) қалыптасады. 

Еңбек қатынастары еңбек қатынастарының құрамын құрайтын және 
мыналарды қамтитын белгілі бір элементтерден тұрады: 

• құқықтық қатынастардың мазмұны; 
• құқықтық қатынастардың субъектілері. 
Еңбек шартында, ұжымдық шартта, еңбек заңнамасында айқындалатын 

оның субъектілерінің міндеттері мен құқықтары еңбек құқықтық 
қатынастарының мазмұны болып табылады. Еңбек қатынастарының 
мазмұнына кіретін қызметкерлердің субъективті еңбек құқықтары 
қызметкердің құқықтық мәртебесінің мазмұнын құрайтын негізгі 
құқықтарды, яғни шарт бостандығына, қауіпсіз және салауатты еңбек 
жағдайларына құқықтарды және т. б. нақтылау мен іске асыруды білдіреді. 

Еңбек құқықтық қатынастарының субъектілері азаматтар, екінші 

   

жағынан – кәсіпорындар болып табылады, бірақ олардың барлығы белгілі бір 
еңбек құқықтық субъектісіне ие болуы керек (соттар, кәсіподақтар және 
олардың органдары, жұмысқа орналастыру бюролары, еңбек ұжымдары және 
т.б. еңбек құқықтық қатынастарының жанама субъектілері бола алады) [108]. 

Еңбек шарты еңбек құқығының негізгі институттарының бірі болып 
табылады. Оның әлеуметтік рөлі, ең алдымен, еңбек бостандығын, кәсіп пен 
қызмет түрін таңдау еркіндігін, сондай-ақ еңбекті қолдану мен ұйымдастыру 
саласындағы басқа да негіз қалаушы бостандықтар мен құқықтарды 
жариялаған Қазақстан Республикасының Конституциясымен негізделген. 

Еңбек шарты азаматтың еңбек ұжымының қызметкері ретінде белгілі 
бір еңбек кооперациясына қатысушы ретіндегі құқықтық жағдайын 
анықтайды. Еңбек шартын жасасқаннан кейін ғана жұмысшы осы ұйымның 
еңбек ұжымының мүшесі болады және еңбек режиміне, ішкі еңбек тәртібіне 
бағынады. 

Жұмыссыздық деңгейін қысқарту және барынша жұмысқа орналастыру 
мақсатында мемлекет халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді 
шараларын жүргізуде. Халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік 
саясат «халықты жұмыспен қамту туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес толық, өнімді және еркін таңдап алынған 
жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге бағытталған және мынадай жолдармен 
іске асырылады: 

1) ұлтына, жынысына, әлеуметтік жағдайына, жасына, саяси нанымына, 
дінге көзқарасына және кез келген өзге жағдаяттарға қарамастан кәсіп пен 
қызмет түрін және еңбек бостандығын еркін таңдау құқығын іске асыруда 
тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету; 

2) жұмыс күшін дамыту, оның ұтқырлығын арттыру; 
3) білім беру жүйесін еңбек нарығының қажеттілігіне және оның даму 

перспективаларына сәйкес кадрлар даярлауға бағдарлау; 
4) азаматтардың еңбек және кәсіпкерлік бастамаларын қолдау, олардың 

шығармашылық, өнімді еңбекке қабілетін дамытуға жәрдемдесу; 
5) жаппай жұмыссыздықтың алдын алу және ұзақ мерзімді 

жұмыссыздықты азайту; 
6) жұмыс іздеуде қиындық көріп жүрген адамдарды жұмыспен қамтуға 

ықпал ететін іс-шараларды жүзеге асыру; 
7) еңбек нарығына қатысушылардың күш-жігерін біріктіру және халықты 

жұмыспен қамтуға жәрдемдесу жөніндегі іс-шараларды іске асыру кезінде 
олардың іс-әрекеттерінің келісілуі; 

8) жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау және жұмысынан айырылу 
жағдайына міндетті әлеуметтік сақтандыру; 

9) шетелдік жұмыс күшін тартуды квоталау арқылы ішкі еңбек нарығын 
қорғау; 

10) халықты жұмыспен қамту орталықтары және жеке жұмыспен 
қамту агенттіктері арқылы еңбек делдалдығын ұйымдастыру; 

11) мемлекеттік органдардың халықты жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз ететін шараларды әзірлеу мен іске асыру жөніндегі қызметін 
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үйлестіру мен реттеу және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру; 
12) халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету жөніндегі 

республикалық іс-шараларды жергілікті атқарушы органдар қабылдайтын 
шаралармен үйлестіру; 

13) халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясатпен 
келісілген, мүмкіндігі шектеулі адамдарды жұмысқа орналастыру үшін 
жұмыс орындарын және арнайы жұмыс орындарын құруды ынталандыратын 
қаржылық, инвестициялық және салық саясатын жүргізу; 

14) Қазақстан Республикасының аумағындағы шетелдіктердің және 
шетелдегі Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбек қызметіне 
байланысты мәселелерді шешуді қоса алғанда, халықты жұмыспен қамту 
проблемаларын шешуде халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру [109]. 

Осылайша, жұмыс беруші мен қызметкердің өзара құқықтары мен 
міндеттерін сақтау, еңбек қатынастарын дамыту, халықты жұмыспен қамту 
мемлекеттегі жұмыссыздық деңгейін төмендетуге және осы салада қажетті 
құқықтық жағдайлар жасауға ықпал етеді. 
 
 

Практикалық тапсырмалар 
 

Практикалық тапсырма 1. Әлеуметтік жұмысты құқықтық 
қамтамасыз ету көздерінің жіктелуін зерделеу және нормативтік - құқықтық 
актілердің мысалдарын келтіру (5-тен кем емес): 
 
Көздері Мысалдар 
халықаралық шарттар және
 Халықаралық еңбек ұйымының 
(ХЕҰ) конвенциялары. 

мысалы, 1948 жылғы Адам құқықтарының жалпыға 
бірдей декларациясы және т. б. 

ҚР Кодекстері мен заңдары  

Әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы ҚР 
жарлықтары   

 
ҚР Үкіметінің қаулылары  

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрінің бұйрықтары 

 

 
Практикалық тапсырма 2. «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» 

ҚР Заңын пайдалана отырып, келесі сұрақтарға жауап беріңіз: 
1) әлеуметтік тәуекелдер басталған кезде әлеуметтік сақтандыру 

жүйесіне қатысушылар үшін әлеуметтік төлемдер «Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қоры» АҚ (МӘСҚ) қаржы ресурстары есебінен қай уақыттан 
бастап жүзеге асырылады? 

2) МӘСҚ қызметінің негізгі мақсаты; 
3) МӘСҚ-қа ай сайынғы әлеуметтік аударымдардың мөлшерін көрсетіңіз; 
4) әлеуметтік аударымдарды төлеушілер кімдер? 
5) міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушының МӘСҚ-нан 

әлеуметтік төлемдер алу құқығы туындаған жағдайларды атаңыз. 
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үйлестіру мен реттеу және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру; 
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келісілген, мүмкіндігі шектеулі адамдарды жұмысқа орналастыру үшін 
жұмыс орындарын және арнайы жұмыс орындарын құруды ынталандыратын 
қаржылық, инвестициялық және салық саясатын жүргізу; 

14) Қазақстан Республикасының аумағындағы шетелдіктердің және 
шетелдегі Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбек қызметіне 
байланысты мәселелерді шешуді қоса алғанда, халықты жұмыспен қамту 
проблемаларын шешуде халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру [109]. 

Осылайша, жұмыс беруші мен қызметкердің өзара құқықтары мен 
міндеттерін сақтау, еңбек қатынастарын дамыту, халықты жұмыспен қамту 
мемлекеттегі жұмыссыздық деңгейін төмендетуге және осы салада қажетті 
құқықтық жағдайлар жасауға ықпал етеді. 
 
 

Практикалық тапсырмалар 
 

Практикалық тапсырма 1. Әлеуметтік жұмысты құқықтық 
қамтамасыз ету көздерінің жіктелуін зерделеу және нормативтік - құқықтық 
актілердің мысалдарын келтіру (5-тен кем емес): 
 
Көздері Мысалдар 
халықаралық шарттар және
 Халықаралық еңбек ұйымының 
(ХЕҰ) конвенциялары. 

мысалы, 1948 жылғы Адам құқықтарының жалпыға 
бірдей декларациясы және т. б. 

ҚР Кодекстері мен заңдары  

Әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы ҚР 
жарлықтары   

 
ҚР Үкіметінің қаулылары  

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрінің бұйрықтары 

 

 
Практикалық тапсырма 2. «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» 

ҚР Заңын пайдалана отырып, келесі сұрақтарға жауап беріңіз: 
1) әлеуметтік тәуекелдер басталған кезде әлеуметтік сақтандыру 

жүйесіне қатысушылар үшін әлеуметтік төлемдер «Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қоры» АҚ (МӘСҚ) қаржы ресурстары есебінен қай уақыттан 
бастап жүзеге асырылады? 

2) МӘСҚ қызметінің негізгі мақсаты; 
3) МӘСҚ-қа ай сайынғы әлеуметтік аударымдардың мөлшерін көрсетіңіз; 
4) әлеуметтік аударымдарды төлеушілер кімдер? 
5) міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушының МӘСҚ-нан 

әлеуметтік төлемдер алу құқығы туындаған жағдайларды атаңыз. 
 
 

   

Практикалық тапсырма 3. Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы мен 
асыраушысынан айырылу бойынша әлеуметтік төлемнің 
айырмашылықтарын анықтаңыз. 

1. Асыраушысынан айырылу бойынша әлеуметтік төлем 
тағайындау үшін қажетті құжаттардың тізімін жасаңыз. 
 

Практикалық тапсырма 4. 
1. БАҚ материалдары мен интернет-ресурстарды пайдалана 

отырып, 2018-2020 жылдарға арналған ҚР-да балалар арасында кең таралған 
аурулардың тізімін жасау. 

2. «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау 
туралы» ҚР Заңын қолдана отырып [20], келесі сұрақтарға жауап беріңіз: 

1) Мүмкіндігі шектеулі адамдарды медициналық оңалту нені 
қамтиды? 

2) Мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтік оңалту нені қамтиды? 
3) Мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтік оңалтуды қандай 

медициналық әлеуметтік мекемелер жүзеге асырады? 
4) Мүмкіндігі шектеулі жандардың білім алуына және мектепке 

дейінгі тәрбиесіне қандай жағдайлар жасалады? 
 

Практикалық тапсырма 5. Келесі сұрақтарға жауап бере отырып, 
2020 жылғы 6 мамырдағы» ардагерлер туралы « Қазақстан Республикасының 
Заңын зерделеңіз: 

1) Ардагерлер кім деп танылады? 
2) Ардагерлер мәртебесі қалай белгіленеді? 
3) Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне қандай әлеуметтік қолдау 

шаралары қарастырылған? 
 
Практикалық тапсырма 6. ҚР Еңбек кодексінің баптарын пайдалана 

отырып, еңбек құқықтық қатынастары туралы білімдерін толықтыру. Кестені 
толтыру: 
 
Еңбек шарттарының түрлері  

Еңбек шартын жасасу жасы  

Еңбек шартын жасасу үшін қажетті құжаттар   

 
7.5. НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚҰЖАТТАРМЕН ЖҰМЫС 

ІСТЕУДЕ АҚПАРАТТЫҚ-КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚ КӨМЕК 
7.5.1. Әлеуметтік қызметтерді алу үшін құжаттар пакетін жинау 

бойынша тұрғындармен ақпараттық-түсіндіру жұмысы 
 

Қазақстанда тұрғындарға үйден шықпай-ақ алуға болатын аса қажетті 
әлеуметтік бағдарламалар мен қызметтердің үлкен саны құрылды, мысалы, 
қарттар мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға санитарлық-гигиеналық 
қызметтер көрсету, медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізуге 
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жәрдемдесу, дәрігерге дейінгі көмек көрсету, денсаулыққа байланысты 
рәсімдерді жүргізу, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін 
алуға жәрдемдесу және т. б. 

Халықты әлеуметтік қорғау саласында үйде қызмет көрсету 
жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету стандартына сәйкес олардың 
әрқайсысы республика азаматтары үшін жасалған және әзірленген, бірақ 
оларды қалай дұрыс пайдалану керектігін және бұл қандай қызметтер екенін 
бәрі біле бермейді. 
Үйде қызмет көрсетуді ұйымдастырудың негізгі міндеттері: 

1. Қызмет алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, олардың 
жеке даму, Интеграция және әлеуметтену деңгейін арттыруға бағдарланған 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету. 

2. Белгіленген көлемдерге сәйкес арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету. 
3. Көрсетілетін арнаулы әлеуметтік қызметтердің тиімділігі мен сапасын 

арттыру. 
Үйде қызмет көрсету ұйымының негізгі функциялары: 

1. Үйде қызмет көрсетуді қажет ететін қызмет алушыларды анықтау және 
есепке алу. 

2. Таныс әлеуметтік ортада қолайлы моральдық-психологиялық ахуал 
жасауға жәрдемдесу. 

3. Өткізу медициналық, әлеуметтік және мүмкіндігі шектеулі 
жандарды үй жағдайында кәсіби оңалту. 

4. Қызмет алушыларға әлеуметтік-оңалту және сауықтыру іс-шараларын 
жүргізуге бағытталған қажетті арнаулы әлеуметтік қызметтер кешенін ұсыну 
арқылы жан-жақты көмек көрсету. 

5. Қызмет алушылар мен олардың отбасы мүшелерін арнаулы әлеуметтік 
қызмет көрсетудің көлемі мен түрлері туралы хабардар ету. 

6. Үйде қызмет көрсету ұйымының құрылтай құжаттарына сәйкес өзге де 
функциялар. 

7. Қызметкерлердің біліктілігін арттыру және еңбекті ұйымдастыруды 
жетілдіру. 

Үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге 
құжаттарды ресімдеуге болады: 

• тірек-қимыл аппараты бұзылған мүмкіндігі шектеулі балалар; 
• психоневрологиялық патологиясы бар мүмкіндігі шектеулі 

балалар; 
• психоневрологиялық аурулары бар он сегіз жастан асқан 

мүмкіндігі шектеулі бала; 
• егде жасына байланысты өзіне-өзі қызмет көрсетуге қабілетсіз 

адамдар; 
• бірінші және екінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандар. Үйде 

күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге құжаттарды 
ресімдеу үшін құжаттар тізбесін Нұр-сұлтан және Алматы қалаларының, 
аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы 
органдарына немесе КЕАҚ ұсыну қажет 
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жәрдемдесу, дәрігерге дейінгі көмек көрсету, денсаулыққа байланысты 
рәсімдерді жүргізу, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін 
алуға жәрдемдесу және т. б. 

Халықты әлеуметтік қорғау саласында үйде қызмет көрсету 
жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету стандартына сәйкес олардың 
әрқайсысы республика азаматтары үшін жасалған және әзірленген, бірақ 
оларды қалай дұрыс пайдалану керектігін және бұл қандай қызметтер екенін 
бәрі біле бермейді. 
Үйде қызмет көрсетуді ұйымдастырудың негізгі міндеттері: 

1. Қызмет алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, олардың 
жеке даму, Интеграция және әлеуметтену деңгейін арттыруға бағдарланған 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету. 

2. Белгіленген көлемдерге сәйкес арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету. 
3. Көрсетілетін арнаулы әлеуметтік қызметтердің тиімділігі мен сапасын 

арттыру. 
Үйде қызмет көрсету ұйымының негізгі функциялары: 

1. Үйде қызмет көрсетуді қажет ететін қызмет алушыларды анықтау және 
есепке алу. 

2. Таныс әлеуметтік ортада қолайлы моральдық-психологиялық ахуал 
жасауға жәрдемдесу. 

3. Өткізу медициналық, әлеуметтік және мүмкіндігі шектеулі 
жандарды үй жағдайында кәсіби оңалту. 

4. Қызмет алушыларға әлеуметтік-оңалту және сауықтыру іс-шараларын 
жүргізуге бағытталған қажетті арнаулы әлеуметтік қызметтер кешенін ұсыну 
арқылы жан-жақты көмек көрсету. 

5. Қызмет алушылар мен олардың отбасы мүшелерін арнаулы әлеуметтік 
қызмет көрсетудің көлемі мен түрлері туралы хабардар ету. 

6. Үйде қызмет көрсету ұйымының құрылтай құжаттарына сәйкес өзге де 
функциялар. 

7. Қызметкерлердің біліктілігін арттыру және еңбекті ұйымдастыруды 
жетілдіру. 

Үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге 
құжаттарды ресімдеуге болады: 

• тірек-қимыл аппараты бұзылған мүмкіндігі шектеулі балалар; 
• психоневрологиялық патологиясы бар мүмкіндігі шектеулі 

балалар; 
• психоневрологиялық аурулары бар он сегіз жастан асқан 

мүмкіндігі шектеулі бала; 
• егде жасына байланысты өзіне-өзі қызмет көрсетуге қабілетсіз 

адамдар; 
• бірінші және екінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандар. Үйде 

күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге құжаттарды 
ресімдеу үшін құжаттар тізбесін Нұр-сұлтан және Алматы қалаларының, 
аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы 
органдарына немесе КЕАҚ ұсыну қажет 

   

Азаматтарға арналған үкімет «мемлекеттік корпорациясы»«: 
1. Өтініш. 
2. Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) бар қызметті алушының жеке басын 

куәландыратын құжаттың көшірмесі. 
3. Мүмкіндігі шектеулі адамдарды оңалтудың жеке бағдарламасынан 

үзіндінің көшірмесі (қарттар үшін талап етілмейді). 
4. Медициналық карта. 
5. Балалар үшін-психологиялық-медициналық-педагогикалық 

консультация қорытындысының көшірмесі. 
6. Зейнеткерлік жастағы адамдар үшін-зейнеткерлік куәлігінің көшірмесі. 
7. Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүмкіндіктері шектеулі 

адамдары және оларға теңестірілген адамдар үшін – Ұлы Отан соғысының 
қатысушысы мен мүмкіндіктері шектеулі адамдар және оларға теңестірілген 
адамдар мәртебесін растайтын куәліктің көшірмелері. 

Егер кезекке қою туралы хабарлама берілген күннен бастап бір айдан 
астам уақыт өтсе, жолдаманы ресімдеу кезінде аудандық (қалалық) 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар уәкілетті органы қызмет 
алушыны медициналық картаны ұсыну және қайта медициналық тексеруден 
өту қажеттілігі туралы хабардар етеді. 

Жазбаша өтінішті және басқа да құжаттарды қабылдағаннан кейін 
уәкілетті органның маманы бес жұмыс күні ішінде қарттар мен мүмкіндігі 
шектеулі адамдардың тұратын жеріне барады және материалдық-тұрмыстық 
және тұрғын үй жағдайларын тексеру актісін жасайды. 

Материалдық-тұрмыстық және тұрғын үй жағдайларын тексеру актісі 
тексеру жүргізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жасалады. 

Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету кезінде қызмет алушылардың 
денсаулық жағдайы мен жасы, оңалтудың жеке бағдарламасының мазмұны, 
өмір сүру жағдайлары, қозғалыс белсенділігінің төмендеу дәрежесі және 
басқа да объективті факторлар ескеріледі [110]. 

 
7.5.2. Қорғаншы және қамқоршы мемлекеттік органдармен 

жұмысты ұйымдастыру 
 

Қорғаншылық және қамқоршылық – бұл өз мүдделері мен құқықтарын 
қорғаудың ерекше нысандарына мұқтаж және олардың мүліктік және жеке 
құқықтарын қорғауға бағытталған азаматтарға қамқорлықтың барлық 
түрлерін қамтитын азаматтық және отбасылық құқықтың кешенді бөлімі. Бұл 
құқықтық институт азаматтық және отбасылық заңнамаға байланысты 
мәселелердің кең ауқымын қамтиды. 

Азаматтық құқықта құқықтық қабілеттіліктің пайда болу жасын ескере 
отырып, кәмелетке толмаған адамға ол 14 жасқа толғанға дейін 
қамқоршылық белгіленеді, 14 жастан 18 жасқа дейін кәмелетке толмаған 
балаға қамқоршылық белгіленеді. 

Заңнамаға сәйкес 18 жасқа толған толық қабілетті азамат қамқоршы 
немесе қамқоршы бола алады. 
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Қамқоршы немесе қамқоршы таңдау кезінде оның жеке қасиеттері, 
оның және қамқоршылыққа немесе қамқоршылыққа мұқтаж адамның 
арасындағы қарым-қатынасы, олардың осы міндеттерді орындау қабілеті 
ескерілуі керек, мүмкін болса, қамқоршының өз қалауын ескеруге тырысады. 
Қамқорлыққа алынушының қамқоршы кандидатурасымен келісімі патронаж 
белгіленген кезде де міндетті. 

Азаматтар ғана емес, сонымен бірге заңды тұлғалар да қамқоршылар 
мен қамқоршылар бола алады: Халықты әлеуметтік қорғау мекемелері, 
медициналық және білім беру мекемелері, басқа да ұқсас мекемелер, сондай-
ақ қамқоршылық органдары. Қорғаншылық және қамқоршылық жөніндегі 
міндеттер мұндай жағдайларда аталған мекемелердің әкімшілігіне жүктеледі. 

Аталған ұйымдар қорғаншы азаматтар (қамқоршылар) сияқты 
міндеттер мен құқықтарға ие. Атап айтқанда, олар өз қамқоршыларының 
әрекеттері үшін де жауап береді. 

Қорғаншылық немесе қамқоршылық белгілеу «жетім балаға (жетім 
балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) 
қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу»Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына сәйкес жүзеге асырылады. 

Қызметті Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, 
аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы 
органдары көрсетеді. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – Нұр-сұлтан, Алматы және 
Шымкент қалалары, аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдігінің 
қорғаншылық немесе қамқоршылық белгілеу туралы қаулысы. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны – электрондық 
және (немесе) қағаз түрінде. 

Балаға қамқоршылық / қорғаншылық белгілеу үшін қажетті құжаттар: 
• мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес нысан 

бойынша өтініш; 
• көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын 

құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін қажет); 
• егер өтініш беруші некеде тұрған жағдайда, жұбайының 

(зайыбының) нотариалды куәландырылған келісімі; 
• егер өтініш беруші некеде тұрса, аурудың жоқтығын растайтын 

көрсетілетін қызметті алушының және жұбайының (зайыбының) денсаулық 
жағдайы туралы анықтамалар; 

• егер өтініш беруші некеде тұрса, неке қию туралы куәліктің 
көшірмесі; 

• баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі (балалардың); 
• балаға жалғыз ата-анасының немесе екеуінің де қамқорлығының 

болмау фактісін растайтын құжаттардың көшірмелері (қайтыс болу, ата-
анасын хабарсыз кетті, әрекетке қабілетсіз (әрекет қабілеті шектеулі) деп 
тану туралы куәлік, ата-аналарды ата-ана құқықтарынан айыру, олардың ата-
ана құқықтарын шектеу, оларды қайтыс болды деп жариялау туралы сот 
шешімі, ата-аналардың іздестірілуін растайтын құжаттар, ата-анасының бас 
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Қамқоршы немесе қамқоршы таңдау кезінде оның жеке қасиеттері, 
оның және қамқоршылыққа немесе қамқоршылыққа мұқтаж адамның 
арасындағы қарым-қатынасы, олардың осы міндеттерді орындау қабілеті 
ескерілуі керек, мүмкін болса, қамқоршының өз қалауын ескеруге тырысады. 
Қамқорлыққа алынушының қамқоршы кандидатурасымен келісімі патронаж 
белгіленген кезде де міндетті. 

Азаматтар ғана емес, сонымен бірге заңды тұлғалар да қамқоршылар 
мен қамқоршылар бола алады: Халықты әлеуметтік қорғау мекемелері, 
медициналық және білім беру мекемелері, басқа да ұқсас мекемелер, сондай-
ақ қамқоршылық органдары. Қорғаншылық және қамқоршылық жөніндегі 
міндеттер мұндай жағдайларда аталған мекемелердің әкімшілігіне жүктеледі. 

Аталған ұйымдар қорғаншы азаматтар (қамқоршылар) сияқты 
міндеттер мен құқықтарға ие. Атап айтқанда, олар өз қамқоршыларының 
әрекеттері үшін де жауап береді. 

Қорғаншылық немесе қамқоршылық белгілеу «жетім балаға (жетім 
балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) 
қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу»Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына сәйкес жүзеге асырылады. 

Қызметті Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, 
аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы 
органдары көрсетеді. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – Нұр-сұлтан, Алматы және 
Шымкент қалалары, аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдігінің 
қорғаншылық немесе қамқоршылық белгілеу туралы қаулысы. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны – электрондық 
және (немесе) қағаз түрінде. 

Балаға қамқоршылық / қорғаншылық белгілеу үшін қажетті құжаттар: 
• мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес нысан 

бойынша өтініш; 
• көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын 

құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін қажет); 
• егер өтініш беруші некеде тұрған жағдайда, жұбайының 

(зайыбының) нотариалды куәландырылған келісімі; 
• егер өтініш беруші некеде тұрса, аурудың жоқтығын растайтын 

көрсетілетін қызметті алушының және жұбайының (зайыбының) денсаулық 
жағдайы туралы анықтамалар; 

• егер өтініш беруші некеде тұрса, неке қию туралы куәліктің 
көшірмесі; 

• баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі (балалардың); 
• балаға жалғыз ата-анасының немесе екеуінің де қамқорлығының 

болмау фактісін растайтын құжаттардың көшірмелері (қайтыс болу, ата-
анасын хабарсыз кетті, әрекетке қабілетсіз (әрекет қабілеті шектеулі) деп 
тану туралы куәлік, ата-аналарды ата-ана құқықтарынан айыру, олардың ата-
ана құқықтарын шектеу, оларды қайтыс болды деп жариялау туралы сот 
шешімі, ата-аналардың іздестірілуін растайтын құжаттар, ата-анасының бас 

   

бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеуі туралы сот үкімі, баланың 
(балалардың) ата-анасынан айырып алынғаны, балалар); 

• егер өтініш беруші некеде тұрса, көрсетілетін қызметті 
алушының және (немесе) жұбайының (зайыбының) табысы туралы 
мәліметтер; 

• көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) жұбайының 
(зайыбының) тұрғын үйді пайдалану құқығын растайтын құжаттардың 
көшірмелері (тұрғын үйге меншік құқығы болмаған жағдайда); 

• баланың (балалардың) пікірі (он жасқа толған кезде) 
[111]. 
Қорғаншы және қамқоршы орган тұрғын үйді тексеруді жүргізеді- 
бала тәрбиесіне үміткер адамның тұрмыстық тұрмыс жағдайы, оның 
қорытындысы бойынша акт дайындалады. 

Баланы тәрбиелеуге үміткер адамның өмір сүру жағдайларын тексеру 
және баланың өмір сүру жағдайларын тексеру актілерінің негізінде 
қорғаншы/қамқоршы өз мәртебесін әкімдіктің шешімі бойынша алады, оның 
негізінде қорғаншы / қамқоршы куәлігі беріледі. 

Патронаттық тәрбие. Ата – анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалар қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге 
асыратын орган (бұдан әрі – орган) мен баланы тәрбиелеуге алуға тілек 
білдірген адам жасасатын шарт бойынша азаматтардың отбасына 
тәрбиелеуге берілетін тәрбие нысаны-патронат. 

Патронаттың басты артықшылығы-бала отбасылық ортаға түсіп, 
қамқорлық пен көңіл бөледі, толыққанды күтім жасайды, тәуелсіз өмір сүру 
дағдыларын, отбасында өмір сүру тәжірибесін алады. Бұл форма ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған көптеген балалардың тағдырын нақты 
жоспарлауға мүмкіндік береді. Бұл форманың негізгі мақсаты-отбасында 
өмір сүру тәжірибесін алу, баланы әлеуметтендіру. 

Патронат нысанындағы қорғаншылық және қамқоршылық ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмаған балаларға 
белгіленеді, оның ішінде: 

емдеу, тәрбиелеу немесе басқа да осыған ұқсас мекемедегі мекемелер. 
Патронат тәрбиешісі (баланы тәрбиелеуге алуға тілек білдірген адам) мен 
қорғаншы және қамқоршы орган арасында жасалатын баланы (балаларды) 
тәрбиелеуге беру туралы шарт патронаттың туындауына негіз болып 
табылады. 

Патронаттық тәрбие туралы Ереже Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы № 14 бұйрығымен бекітілген. 

Баланы тәрбиелеуге беру туралы шартта баланы күтіп-бағу, оған білім 
беру және оны тәрбиелеу шарттары, патронат тәрбиешілерге қатысты 
қорғаншы және қамқоршы органның міндеттері, Патронат тәрбиешілердің 
міндеттері мен құқықтары, сондай-ақ осындай шартты тоқтатудың негіздері 
мен салдары көзделуге тиіб. 

Бала патронат тәрбиешіге көрсетілген шартта көзделген мерзімге 
тәрбиелеуге беріледі. 
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Әрбір баланы күтіп-бағуға Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілеген мөлшерде және тәртіппен ай сайын ақшалай қаражат төленеді. 
Қорғаншылық және қамқоршылық органы баланы (балаларды) тәрбиелеу 
мен олардың өміріне қалыпты жағдай жасауға ықпал етуге, патронат 
тәрбиешілерге қажетті көмек көрсетуге міндетті, сондай-ақ патронат 
тәрбиешілерге жүктелген баланы (балаларды) күтіп-бағу, оларға білім беру 
және тәрбиелеу жөніндегі міндеттердің орындалуына бақылауды жүзеге 
асыруға құқылы [112]. 
 
 

Практикалық тапсырмалар 
 

Практикалық тапсырма 1. ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітілген 
адам бала асырап ала алмайтын, баланы қорғаншылыққа (қамқоршылыққа) 
қабылдай алмайтын, баланы қабылдайтын отбасына қабылдай алмайтын 
аурулардың арнайы тізбесін зерделеу. Осы аурулардың тізімін жасаңыз. 
 

Практикалық тапсырма 2.  Патронат тәрбиешілерге берілген баланы 
(балаларды) асырап-бағуға бөлінетін ақша қаражатын төлеуді жүзеге асыру 
қағидаларын және оның мөлшерін зерделеу (Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 381 қаулысы). Сұрақтарға жауап 
беру: 

1) Патронат тәрбиеші баланы (балаларды) күтіп-бағуға бөлінетін ақша 
қаражатын тағайындау үшін қандай құжаттарды ұсынуы тиіс? 

2) Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) күтіп-бағуға 
бөлінген ақшалай қаражатты төлеу тәртібін сипаттаңыз. 

3) Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап-
бағуға бөлінетін ақша қаражаты төлемдерінің мөлшерін көрсетіңіз. 

Практикалық тапсырма 3. Патронаттық тәрбие туралы ережені 
қолдана отырып, келесі сұрақтарға жауап беріңіз: 

1) Қандай адамдар патронаттық тәрбиеші бола алмайды? 
2) Баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге алуға тілек білдірген 

адам қандай құжаттарды ұсынуға міндетті? 
3) Баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге алуға тілек білдірген 

адам (патронат тәрбиеші) мен осы адамдардың тұрғылықты жері бойынша 
орган арасында жасалатын шарт нені көздейді? 

4) Осы Ережеде патронат тәрбиешінің негізгі функциялары қандай? 
 

 
Өзіндік бақылау сұрақтары 

 
1. Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету дегеніміз не? 
2. Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету принциптері 

қандай негізгі топтарға бөлінеді? 
3. Қазақстан Республикасында зейнетақы жүйесі қандай деңгейде 
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Әрбір баланы күтіп-бағуға Қазақстан Республикасының Үкіметі 
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ұсынылған? 
4. Міндетті және ерікті зейнетақы жарналарының айырмашылығы. 
5. - болады сипаттау жүйесі әлеуметтік қорғау Қазақстан 

Республикасында? 
6. Бұл ұсынады өзімен мемлекеттік адамның 

жәрдемақысы мүмкіндігі шектеулі және асыраушысынан айырылу 
жағдайы бойынша? 

7. Балалары бар отбасыларға қандай мемлекеттік жәрдемақылар 
қарастырылған? 

8. На мет негізделеді еңбек құқықтық қатынастар халықты 
жұмыспен қамту? 

9. Әлеуметтік қызметтерді алу үшін құжаттар пакетін жинау бойынша 
тұрғындармен ақпараттық-түсіндіру жұмысы қалай жүргізіледі? 

10. Қорғаншылық, қамқоршылық және патронат дегеніміз не? 
11. - ұйымдастырылған жұмыс с мемлекеттік 

органдармен қамқоршылық және қамқорлық? 
 
 

Қысқаша қорытынды 
 

Осы бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: азаматтардың 
әлеуметтік құқықтары мен бостандықтары туралы халықаралық құжаттарға 
және Қазақстан Республикасының Конституциясына қатысты негізгі 
мәселелерді; көп балалы аналарға, зейнеткерлерге, мүмкіндіктері шектеулі 
адамдарға, қарттарға және т.б. әлеуметтік көмек көрсетуге қатысты негізгі 
мәселелерді; зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы әлеуметтік 
жұмысты жүзеге асыруды білетін болады. 

Пәнді оқу барысында студент әлеуметтік қамсыздандыру 
мәселелерімен байланысты нақты өмірлік жағдайлар туындаған кезде 
нормативтік-құқықтық актілерді қолдануды үйренеді. 
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8-БӨЛІМ. ПСИХОДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ 

 
Оқу мақсаттары 
Осы бөлімді оқып болғаннан кейін сіз: 
1) Клиенттің сұранысына сәйкес әртүрлі адамдар мен халық 

топтарымен және өмір сүрудің әртүрлі салаларында халықты әлеуметтік 
қорғау және қызмет көрсету мәселелері бойынша ақпараттық және 
консультациялық, психологиялық көмекті жүзеге асыру. 

2) Психодиагностикалық процедураларды қолданыңыз. 
3) Әлеуметтік-ғылыми зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру және 

жүргізу. 
 

Курс схемасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алдын ала талаптар 
Осы схемада «Әлеуметтік жұмыс маманы» біліктілігінің кейбір кәсіби 

модульдері көрсетілген. Ұсынылатын курсты төменнен жоғары қарай игеру 

Құқықтық 
қамтамасыз ету 

Психодиагностикалық және 
консультативтік көмек 

Негіздері 
кеңес беру 

Консультативтік-құқықтық көмек 
көрсету 

. 

Психодиагностика 
негіздері 

және түзету 

Әлеуметтік жұмыстың 
технологиялық процесін 

ұйымдастыру 
Психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеуді жүзеге асыру 

Әдістері 
Әлеуметтік 
жұмыстағы 
зерттеулер 

Әлеуметтік-психологиялық 
қызмет көрсету 

 
Дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету 

 
Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және  

бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін  
қолдану 

Жалпы кәсіптік этика мен қарым-қатынас 
мәдениетін қолдану 
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8-БӨЛІМ. ПСИХОДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ 
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реті. Шеберлік деңгейі курс схемасы бойынша жылжытылған сайын 
жоғарылайды. Осы курспен жұмыс басталар алдында Сізге «жалпы кәсіптік 
этика мен қарым-қатынас мәдениетін қолдану», «қоғамда және еңбек 
ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар білімін 
қолдану», «дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету», «әлеуметтік - 
психологиялық қызметтер көрсету», «психологиялық-педагогикалық 
сүйемелдеуді жүзеге асыру», «әлеуметтік жұмыстың технологиялық процесін 
ұйымдастыру», «консультациялық-құқықтық көмек көрсету»бөлімдерінен 
сәтті өту ұсынылады. 
 
 

Кіріспе 
 

Осы бөлімде клиенттің сұранысына сәйкес арнайы ұйымдастырылған 
әңгіме арқылы психологиялық көмекті жүзеге асыру; психодиагностикалық 
процедураларды өз бетінше іздеу және пайдалану; әлеуметтік-ғылыми 
зерттеулерді ұйымдастыру үшін қажетті білім, білік және дағдылар 
сипатталған. 

Бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: кәсіби қызметті 
консультация беру әдіснамасын; бағыттар бойынша консультация беру 
ерекшелігін; психодиагностикалық зерттеуді ұйымдастыруға және жүргізуге 
қойылатын негізгі талаптарды; тыныс-тіршіліктің әртүрлі салаларындағы 
және халықтың әртүрлі топтарындағы Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік 
зерттеудің ерекшеліктерін; әлеуметтік жұмыс саласындағы зерттеулерді 
жоспарлау және ұйымдастыру әдістерін меңгереді. 

Бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар: психологиялық 
консультациялар ұйымдастыруды; консультациялық байланыс орнату және 
қолдау дағдыларын іске асыруды; проблемалық жағдайды талдауды жүзеге 
асыруды; кеңес беру процесінде психотерапиялық тәсілдерді пайдалануды; 
әртүрлі жастағы балалармен және ересектермен жұмыс істеуде 
психодиагностикалық және психо-түзету әдістерін іс жүзінде пайдалануды; 
зерттеу қорытындыларын ресімдеуді, әлеуметтік зерттеу қызметінің 
әдістемесін қолдануды үйренеді. 
 
 

8.1. ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҮДЕРІСТІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ӘДІСНАМАСЫ 

8.1.1. Психологиялық кеңес беру процестері мен әдістері 
 
Психологиялық кеңес беру – қазіргі психологияның қолданбалы 

саласы, оның міндеті проблемалық жағдайларда психологиялық көмек 
көрсетудің теориялық негіздері мен қолданбалы бағдарламаларын әзірлеу 
болып табылады. 

Клиенттер мен кеңесшілер әрқайсысы кеңес берудің мақсаты мен 
сипатын білдіреді. Клиенттер көбінесе процестің мәнін түсінбейді.



256    

Бұл жағдайда консультант пен клиент арасындағы консультацияның 
ерекшеліктері, шарттары, процедуралары мен параметрлері туралы өзара 
түсіністік ретінде анықталған құрылымды қамтамасыз ету қажет [113]. 

Кеңес беру құрылымын құра отырып, консультант уақыт шектеулерін 
қамтитын жұмыс регламентін әзірлейді, рөлдер мен шарттарды нақтылайды. 
Кеңес беру орнына ерекше назар аударылады, ол ыңғайлы, жеке және 
ыңғайлы болуы керек. Орынды таңдағанда жарық, жиһаз, түс, дыбыс 
оқшаулауын ескеру қажет. 

Кеңес беру кезінде жиһазды қалай ұйымдастыруға болатындығын 
ескеру керек, өйткені кеңесші мен клиент бір-біріне қатысты ыңғайлы 
орналасуы керек. Креслолар бір-біріне 90° бұрышта және 75-тен 97 см-ге 
дейін орналасқан, сондықтан клиент кеңесшіге немесе тікелей алға қарай 
ыңғайлы көрінеді. 

Сондай-ақ, кеңес беру уақытына назар аудару керек, өйткені клиенттің 
де, кеңесшінің де уақыты жеткілікті болуы керек [113]. 

Психологиялық кеңес беру түрлері. Б. Д. Карвасарский 
психологиялық кеңес беру түрлерін анықтайды: 

1. Проблемалық-бағдарланған кеңес беру мінез-құлық нұсқаларын, 
мәселенің көздерін талдауды қамтиды. 

2. Жеке тұлғаға бағытталған кеңес беру жеке проблемалардың себептерін 
талдауды қамтиды. 

3. Шешім-бағытталған кеңес беру көздейді жандандыруды клиенттің 
мүмкіндіктерін шығу үшін проблемалық жағдайды, күшейе кінә клиенттің 
бола отырып, кедергі арасындағы консультант және Клиент [113]. 

Р. В. Овчарова, Р. Б. Кочюнас психологиялық кеңес беру түрлерін 
қарастырады: 

 Топтық және жеке. 
 Бірнеше және бір реттік. 
 Жеке өтініші бойынша. 
 Қосымша тестілеумен және қосымша тестілеусіз. 
 Психологиялық түзету әдістерін қолданбай. 
 Оқшауланған және психологиялық көмектің басқа әдістерімен 

біріктірілген. 
 Шешілетін міндеттердің сипаты бойынша. 
 Күндізгі, дистантное [114]. 
Осылайша, психологиялық кеңес беру процестері мен технологиясы 

жеке адамдармен және халықтың әртүрлі топтарымен қақтығыстарды шешу 
әдісі ретінде қолданылады. 

 
8.1.2. Психологиялық кеңес берудің әртүрлі қағидаттарына 

қойылатын арнайы талаптар 
 

Принцип кез-келген теорияның негізгі идеясын қарастырады. Ю. 
Алешина психологиялық кеңес беру принциптерін анықтайды: 
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1. Клиентке қатысты тілектестік. 
2. Адамға баға бермеңіз. 
3. Клиенттің құндылық бағдарларына бағдарлану. 
4. Кеңес беру кезінде өте сақ болыңыз [115]. 

Ю. Алешина кеңесшіге кеңес беру мүмкін еместігі туралы айтады: 
а) адамға шынымен жұмыс істейтін кеңес беру мүмкін емес, өйткені 

адамның өмірін болжау мүмкін емес; 
б) кеңес беру кезінде консультант клиенттен жауапкершілікті алып 

тастайды, бұл кеңес берушінің жеке басының дамуына және оның шындыққа 
деген адал көзқарасына ықпал етпейді; 

в) кеңесті жүзеге асыру кезінде сәтсіздікке ұшыраған жағдайда 
консультантқа айып тағылады, бұл клиенттің өз рөлін түсінуіне ықпал 
етпейді [115]. 

1. Жеке және кәсіби қатынастардың аражігін ажырату. Консультант 
кәсіби қарым-қатынас шекарасынан өтіп, клиентпен достық қарым-қатынас 
орнатып, таныстарына көмектеспеуі керек. 

2. Клиенттің кеңес беру процесіне қосылуы. Клиент өзін белсенді 
сұхбаттасушы ретінде сезініп, жарқын эмоционалды тәжірибені сезінуі керек. 
Ол үшін бақылау маңызды: 

а) клиент айтылғанның мәнін түсінуі үшін әңгіме логикасы;  
б) консультацияны қызықты өткізу үшін. 
3. Анонимділік. Клиенттен консультантқа келіп түскен мәліметтер оның 

келісімінсіз үшінші тұлғалар мен ұйымдарға берілмейді [115]. 
Р. Б. Кочюнас психологиялық кеңес беруде этикалық мінез-құлықтың 

келесі принциптерін ұсынады: 
1. Консультанттың жауапкершілігі; 
2. Клиенттің кеңес алу туралы саналы түрде шешім қабылдауы, 

сондықтан кеңес беруші кеңес берер алдында оған бүкіл кеңес беру 
процедурасы туралы хабарлауы керек. 

3. Консультанттың өзінің кәсіби құзыреттілігінің деңгейін нақты 
бағалауы маңызды. Тексерілмеген әдістерді қолдануға болмайды. 
Құпиялылық мәселесі бірінші кезекте талқылануы керек. 

1. Абсолютті құпиялылықты сақтау белгілі бір жағдайларға байланысты 
мүмкін емеб. 

2. Құпиялылық клиенттің қандай ақпарат бергеніне байланысты, алайда 
оның сенімі ол хабарлаған ақпараттың «құпиялылығына» қарағанда 
әлдеқайда міндетті болып табылады. 

3. Клиент туралы ақпаратты тек кәсіби мақсатта және оның игілігі үшін 
қолданыңыз. 

4. Консультациялар барысында алынған материалдар клиентке зиян 
келтірілмеген жағдайда кәсіби қызметте пайдаланылуы мүмкін. 

5. Егер үшінші тұлғалардың құқықтары бұзылмаса, кеңесші клиент 
туралы ақпаратты оның жақсы аты-жөні мен құпияны сақтау құқығына 
сілтеме жасай отырып, Құқық қорғау органдарына беруден бас тарта алады. 

6. Құпиялылық кеңесшінің өзінің қадір-қасиетін сақтау және өмірінің 
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қауіпсіздігі құқығымен шектеледі [116]. 
Р. Б. Кочюнас құпиялылықты бұзатын жағдайларды білдіреді: 
• Зорлық-зомбылық кәмелетке толмағандар. 
• Клиентке медициналық көмек көрсету міндеттілігі. 
• Клиенттің қылмыстық әрекеттері. 
• Клиенттің немесе басқа адамдардың өміріне қауіп төндіреді. 
Клиент қоғам үшін қауіпті болған жағдайда, консультант: 
• Жәбірленушіні қорғау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру; 
• Құрбанның туыстарына ескерту; 
• Мәліметтерді құқық қорғау органдарына беру; 
• Консультант клиентке өзінің іс-әрекеттері туралы ескертуге 

міндетті [116]. 
 

 
8.1.3. Психологиялық кеңес беру кезеңдері 

 
Кеңес беру процесі шартты түрде төрт кезеңге бөлінеді. 
1 кезең. Клиентпен танысу және әңгіме бастау. 5-10 минутқа 

созылады, бір кеңес 45 минутқа созылады. 
Кеңес беру алдында клиентке кеңес беру рәсімі туралы мәліметтердің 

толық пакетін хабарлау қажет. 
2 кезең. Клиенттен сұрау, кеңес беру гипотезаларын қалыптастыру 

және тексеру. Консультацияның орташа ұзақтығы 45 минут болғанда 25-35 
минутқа созылады. 
Кіші сатыларға бөлінеді: 

1. Кеңес беру гипотезаларын қалыптастыру. 
2. Кеңес беру гипотезаларын тексеру. 
Бірінші кіші кезеңде кеңесшінің жұмысы: 

• Эмпатиямен тыңдау. 
• Клиент теориясын тану. 
• Әңгімелесуді санаттау. 
• Клиенттің сөздерін түсіну. 
3 кезең. Көрсетуге ықпал ету. Консультацияның орташа ұзақтығымен 

5-10 минутқа созылады-45 минут. 
Кіші сатыларға бөлінеді: 

1. Клиенттің қондырғыларын түзету. 
2. Клиенттің мінез-құлқын түзету. 

4 кезең. Консультативтік сұхбатты аяқтау. Ұзақтығы-5-10 минут, 
консультацияның орташа ұзақтығы-45 минут. 

1. Әңгімені қорытындылау 
2. Клиенттің кеңесшімен болашақ қарым-қатынасын анықтайтын 

мәселелерді талқылау немесе басқа мамандарға бағыттау [117]. 
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8.2. ПСИХОДИАГНОСТИКАЛЫҚ ПРОЦЕДУРАЛАР 
8.2.1. Психодиагностика - ғылым және практикалық 

қызмет ретінде 
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анықтау әдістерін әзірлеуге және қолдануға негізделген, белгілері мен 
санаттарын анықтайды. Белгілердің тән ерекшелігі-оларды тікелей бақылау 
және тіркеу. Санаттар, керісінше, жасырындыққа ие. 

Диагноздан кейінгі қорытынды бақыланатын белгілерден жасырын 
категориялар деңгейіне көшуді қамтиды. Дәлелденген бір-бірімен қарым-
қатынастың болмауы диагноз қоюда қиындық тудырады. 

Тест ықтимал жасырын факторды тасымалдаушы субъект қатысатын 
ұқсас стандартталған қысқа тәжірибелер сериясымен ұсынылған. Тесттер 
субъектіде анықталған жасырын факторға байланысты әртүрлі белгілерді 
көрсетеді. 

Тестология. Тестология психодиагностикаға үлкен әсер етеді, өйткені 
ол психикалық қасиеттерді нақты анықтау әдістерін ұсынды. Зерттеу 
әдістеріне деген қажеттілік тест диагностикасының дамуына ықпал етті. 

Тесттердің көмегімен психикалық қасиеттерді өлшеу жанама және 
мінез-құлық арқылы жүзеге асырылады. Психодиагностиканы жүргізетін 
Психолог кеңес берер алдында дұрыс диагнозды анықтауға, клиентте 
туындаған психологиялық проблеманы бағалауға міндетті [118]. 
 
 

8.2.2. Принциптері психокоррекциялық бағдарламалардың 
құрастырылуы және негізгі түрлері 
 

Психокоррекция және психотерапия жеке, мінез-құлық және зияткерлік 
әсер етуді қарастыратын психологиялық көмек түрі ретінде қарастырылады.   

 адам қызметінің деңгейі. 
Т. Б. Яценко психокоррекция адам психикасының икемділігін 

жандандырып, психиканың статикалық сипаттамаларын зерттеуге және 
олардың бұзылыстарын анықтауға бағытталуы керек деп санайды [119]. 

В. Дубровина психокоррекция дамудың болжамды нормасына сәйкес 
келмейтін психиканың даму бағыттарын түзетуге бағытталуы керек деп 
санайды [119]. 

Психологиялық түзетудің мақсаты-жеке тұлғаның дамуындағы 
проблемаларды жою. Психологиялық кеңес беру мен психотерапиямен 
салыстырғанда түзету жеке тұлғаны өзгертуге ұмтылмайды. 

Онищенко психологиялық түзету ауытқуларды түзету үшін 
психиканың даму процесіне нәзік кіру деп санайды. 
Психокоррекциялық бағдарламаларды құрастырудың негізгі принциптері: 

4. міндеттердің жүйелілігі. 
5. диагностика мен түзетудің бірлігі 
6. каузативтік типті түзету біріншілігі 
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7. әрекет принципі 
8. жас ерекшеліктерін ескеру 
9. психологиялық әсер ету әдістерінің жүйелілігі 
10. жақын ортаны түзету процесіне қатысуға тарту 
11. психикалық процестерді ұйымдастырудың көп деңгейлілігі 
12. материалдың күрделілігі мен әртүрлілігі 
13. материалдың эмоционалды күрделілігін ескеру [120]. 
Осылайша, түзету-дамыту бағдарламасында міндеттер үш деңгейдің 

жиынтығына сүйене отырып анықталады: түзету профилактикалық; дамыту. 
Түзету бағдарламасы психологиялық тұрғыдан негізделген және оның 
жетістігі, ең алдымен, Диагностика нәтижелерін дұрыс, жиынтық бағалауға 
байланысты. 
 
 

8.2.3. Психологиялық тренингтер психо-травматикалық 
жағдайлардың салдарын жою, нейропсихикалық стресс, мінез-
құлықтың әлеуметтік нормаларын қалыптастыру мақсатында белсенді 
психологиялық әсер ретінде 
 

Ғылыми әдебиеттерде «тренингтің»әртүрлі анықтамалары бар. 
Ю. В. Макаров оқытуды жеке тұлғаның өзгеруіне әсер ететін белсенді 

топтық әдістердің жиынтығы ретінде қарастырады. Осы тұрғыдан алғанда, 
тренингтің негізгі күрделі компоненті топтың адамға психологиялық әсері 
болып табылады [121]. 

Л. Петровская оқытуды тұлғааралық қатынастар саласындағы білімді, 
көзқарасты, дағдыларды дамытуға бағытталған психологиялық әсер ету 
құралы деп санайды, сондықтан әлеуметтік-психологиялық оқыту 
тұжырымдамасын енгізу қажет деп санайды [122]. 

Ю. Н. Емельяновтың ұстанымынан бастап, әлеуметтік-психологиялық 
тренинг-міндетті қарым-қатынаспен сипатталатын белсенді әлеуметтік-
психологиялық оқыту ретінде ұсынылған [123]. 

А. Ж. Ковалев психологиялық әсерді бір субъектінің екіншісінің 
психикасына әсері ретінде анықтайды, оның себебін ескереді және мақсатқа 
жетуге тырысады [124]. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, тренингте топ жалпы 
әлеуметтік - психологиялық құбылыстарды зерттемейді, тек қатысушылар 
үшін субъективті маңызды. 
Әлеуметтік-психологиялық тренингтің міндеттері: 

- тұлғаның, топтың, қарым-қатынастың психологиясы саласында білім 
алу; 

- өзара әрекеттесу тәжірибесін алу; 
- қарым-қатынастың сәттілігін анықтайтын қондырғыларды түзету, 

қалыптастыру [124]. 
Әлеуметтік-психологиялық тренингте модульдер бар: [122] 

1. «Байланыс мәселесі» модулі. 
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Бұл мәселенің нақты себептерін нақтылауды қамтиды, мәселені өз 
бетінше шешуге мүмкіндік жасау бойынша жұмыс ұйымдастырылады. 

2. «Өзін-Өзі Бағалау» Модулі. Өзін-өзі бағалау адамның ең маңызды 
сапасы ретінде үш түрлі: 

- асырып айтылған; 
- броньдау; 
- барабар. 
3. «Адамның адам қабылдауы және эмпатия» модулі. Адамның жеке 

басына қарамастан, оның пікірлерінде стереотиптер бар: 
- адамның сыртқы қасиеттерін сыни емес қабылдау; 
- қоғамдық өмір құбылыстары туралы стандартталған жалпы Пікірлер; 
- адамның жеке тәжірибесінен туындайтын негізсіз тұжырымдар. 
4. «Кері байланыс және вербалды емес сигналдар» модулі. Тренинг 

тұрақты назар аударуға ықпал етеді, сигналдарды түсіндіру кезінде адамның 
мүмкіндіктерін арттырады. 

5. «Сезімталдық» Модулі. 
Сезіну қабілеті өмірдің маңызды шарты ретінде қарастырылады. 
6. Модуль «Техника белсенді тыңдау». Әңгімелесушіге назар 

аударуды дамытады. 
7. «Байланысқа кіру» модулі. Келесі қабылдау топтарын қамтиды: 
- өзіне берілген; 
- өзара іс-қимылға тарту; 
- өзара әрекеттесудің ең қолайлы ортасын құру және қолдану; 
- әңгімелесушінің мотивациясы; 
- эмоционалды әсер ету; 
- өзара іс-қимылды жолға қою. 

Осылайша, оқыту проблемаларды шешудің тиімді әдістерін жасау үшін 
әсер ету және өзара әрекеттесу ретінде қарастырылады. Тренинг жаңа білім 
мен «техниканы»игеруді көздейтін бірлескен шығармашылық үдеріспен 
ұсынылған. Тренингте өмірге еліктеу жүреді. 
 
 

8.3. ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
ЖӘНЕ ОНЫ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЗЕРТТЕУ 

8.3.1. Әлеуметтік жұмыстағы зерттеу әдістемесінің түсінігі мен 
құрылымы 
 

Зерттеу әдістері мен процедуралары алынған ақпаратты жинау, өңдеу 
және талдаудың стандартталған ережелерінің жүйесі ретінде анықталады. 

Зерттеу әдісі-деректерді жинау, өңдеу және талдаудың негізгі әдісі. 
Зерттеу әдісі-таңдалған әдісті белсенді қолдануға арналған арнайы 

әдістер жиынтығы. 
Зерттеу әдістемесі-жеке операцияларды, олардың сабақтастығы мен 

өзара байланысын қамтитын осы әдіске байланысты техникалық әдістердің 
ортақтығы. 
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Зерттеу процедурасы-барлық операциялардың сериясы, зерттеуді 
ұйымдастырудың іс-әрекеттері мен әдістерінің бірыңғай жиынтығы. 

Зерттеу құралдары-бастапқы ақпаратты жинауға көмектесетін 
әдістемелік құжаттар. 
Зерттеу кезеңдері: 

1) қарастырылып отырған оқиғаларды индуктивті немесе дедуктивті 
түрде түсіндіретін модельдер үшін фактілерді табу; 

2) балама тұжырымдамаларды зерттеу.  
Теория компоненттері: 

1) ұғымдар; 
2) бекіту; 
3) болжамдар. 

Тұжырымдама-кез-келген өкілдікті білдіретін сөз, символ. 
Тұжырымдама дұрыс немесе жалған болуы мүмкін емеб. Пайдалылық 
ескеріледі, егер: 

 олар тәжірибелі нәтижеге ие, басқаша айтқанда, байқалатын 
құбылыстар ретінде қарастырылады; 

 дәл; 
 байқалатын құбылыстарды түсіндіру мақсатында белгілі бір 

теорияның көптеген ұғымдарымен байланысты. 
Тұжырымдар-ұғымдар арасында пайда болатын қатынастар. Олар 

ковариантты немесе себепті немесе оң немесе теріб. 
Себепті қатынастар-бір немесе бірнеше ұғымдардағы өзгерістер 

арасындағы байланысты көрсетеді, бұл бір немесе бірнеше басқа 
ұғымдардың өзгеруіне әкеледі. 
Олар бар, егер: 

 себебі мен салдары бірге өзгереді, яғни ковариацияға қатысты; 
 себебі предваряет тергеу; 
 ықтимал себептер мен салдар арасындағы себепті байланысты 

тануға болады; 
 себеп-салдар құбылыстары арасындағы коварианттар кез-келген 

үшінші фактордың бір уақыттағы қатынасына байланысты көрінбейді. 
Оң қатынастар-өзгерістер тікелей пропорционалды болатын 

қатынастар. 
Теріс қатынастар-кері пропорционалды қатынастар 
[125]. 
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Әлеуметтік қызметкер үшін олардың жұмысында ескеру үшін 
тұтынушылар туралы мүмкіндігінше көп ақпарат болуы маңызды. 
Сондықтан әлеуметтік жұмыста зерттеуге жүгіну өзекті болып табылады. 

Әлеуметтік жұмыстағы зерттеулер-бұл жалпы мақсатпен біріктірілген 
дәйекті әдіснамалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық – техникалық 
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процедуралардың жиынтығы-зерттелетін құбылыс немесе процесс туралы 
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Аналитикалық зерттеу-зерттелетін құбылыстың құрылымдық 
элементтерін сипаттап қана қоймай, сонымен қатар сипатын, таралуын, 
тұрақтылығын, өзгергіштігін және басқа да тиісті сипаттамаларын 
анықтайтын себептерді анықтауға бағытталған терең талдау жүргізуді 
қамтиды. 

Эксперименттік базаны қамту зерттеу болуы мүмкін деп болжайды: 
аэробатика және толық. 

Пилотты зерттеу-талдаудың ең қарапайым түрі, өйткені ол мазмұны 
жағынан шектеулі мәселелерді шешуді қамтиды. Пилотаждық зерттеуге 
мыналар тән: зерттеулер кешенінің шағын қамтылуы, жеңілдетілген 
бағдарлама, көлемі бойынша Сығылған әдістемелік құралдар. 

Көбінесе ол зерттелетін мәселеге жалпы бағдарлау және жұмыс 
гипотезасын растайтын немесе жоққа шығаратын бастапқы ақпаратты жинау 
үшін қолданылады [125]. 

Терең зерттеу қазірдің өзінде сыналған әдістемелік құралдарды қолдана 
отырып, толық әзірленген бағдарлама бойынша жүзеге асырылады. 

Нүктелік зерттеу (кесу) зерттеу кезеңінде объектінің жай-күйі, оның 
сапалық сипаттамалары туралы ақпарат алуды көздейді. 

Қайталанған (бойлық) зерттеу белгілі бір уақыт өткеннен кейін оны 
бірнеше рет жүргізуді көздейді. 

Егер зерттеу негізінде ғылыми таным деңгейінің факторы алынса, онда 
теориялық (модельдеу, болжау, жобалау) және эмпирикалық (бақылау, сұрау 
және т.б.) зерттеулер ажыратылады. 

Объектімен әрекеттерді негізге ала отырып, объектіні зерттеуге 
(бастапқы және қайталама) және деректерді өңдеуге (сапалық және сандық) 
бағытталған зерттеулерді қарайды. 

Әлеуметтік жұмыстағы зерттеулердің мақсаттары мен ұзақтығы 
статикалық және динамикалық болып бөлінеді. 
Зерттеулер жүргізу бірнеше кезеңде жүзеге асырылады: а) дайындық; 
б) бастапқы ақпаратты жинау; в) жиналған деректерді өңдеуге дайындау 
және оларды өңдеу; г) алынған ақпаратты талдау, зерттеу қорытындылары 
бойынша есеп дайындау, тұжырымдар мен ұсынымдарды тұжырымдау. 

Осылайша, психоәлеуметтік жұмыс процесінде әлеуметтік қызметкер 
мұнда қызметтің алуан түрлі нысандарын пайдаланады: мұқтаж қарттар мен 
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мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарына 
бекітуде анықтайды және ұйымдастыруға көмектеседі, мүгедектерге 
жеңілдіктерді іске асыруға ықпал етеді, отбасы құрылымын анықтайды 
(толық, толық емес, жалғызбастылардың болуы және т.б.), мүгедектердің 
еңбек ұжымдарымен байланысын қалпына келтіруге көмек көрсетеді, 
бірқатар жағдайларда отбасы ішіндегі қақтығыстарды болдырмауға 
көмектеседі, медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыруға көмектеседі, 
қарттар мен мүгедектерге әлеуметтік-тұрмыстық пәтер жинау, азық-түлік 
және дәрі-дәрмек жеткізу және т. б.) [121]. 

 
Қысқаша қорытынды 

 
Осы бөлімді зерделеу нәтижесінде студенттер өмірдің әртүрлі 

салаларында және халықтың әртүрлі топтарымен кеңес беру және 
психодиагностикалық зерттеу саласындағы әлеуметтік жұмыс әдіснамасы 
бойынша білім қалыптастырады. Оқыту нәтижесінде студенттер 
психотерапиялық әдістерді қолдана отырып психологиялық кеңес беру 
дағдыларын, сонымен қатар халықтың әртүрлі топтарымен жұмыс жасауда 
психо-түзету әдістерін меңгереді. 
 

 Практикалық тапсырмалар 
 

1. Консультативтік әңгіме бірнеше кезеңнен тұратын өзіндік құрылымға 
ие. Кезеңдердің бірінің негізгі мазмұны клиенттің өзі туралы және оның 
проблемасы туралы (мойындау), сондай-ақ клиенттің психодиагностикасы, 
егер клиенттің проблемасын нақтылау және оңтайлы шешім табу қажет 
болса, ең ұзақ болып табылады. Осы кезеңді анықтаңыз, қалғандарын 
тізімдеңіз. 

2. Кез-келген іс-әрекетте нәтиже өте маңызды, бірақ кез-келген іс-
әрекеттің қаншалықты тиімді екенін, мақсатқа жеткенін немесе жетпегенін 
дұрыс түсіну үшін оны дұрыс бағалау қажет. Кеңес беру нәтижелерін қалай 
бағалауға болады? 

3. Б. г. ұсынған психологиялық портреттің құрылымына сүйене отырып. 
Ананьев, әр компонент үшін зерттеу үшін психодиагностикалық әдістерді 
таңдаңыз. 
 

Өзіндік бақылау сұрақтары 
 

1. Таңдаңыз және сипаттаңыз жоқ кем үш психодиагностикалық 
әдістерді олардың негіздері мен мысалдарын көрсете отырып жіктеу. 

2. Қарап шығыңыз ұсынылған принциптері психокоррекциялық 
әдістер және өзіңізді дамытыңыз. 

3. Психологиялық көмектің негізгі бағыттарын көрсетіңіз 
4. Психологиялық кеңес берудің қандай түрлері бар? 
5. Психодиагностика - ғылыми жүйесі әдістері және
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әдістер және өзіңізді дамытыңыз. 

3. Психологиялық көмектің негізгі бағыттарын көрсетіңіз 
4. Психологиялық кеңес берудің қандай түрлері бар? 
5. Психодиагностика - ғылыми жүйесі әдістері және

   

 психологиялық диагноз қою тәсілдері. 
6. Теорияларға сәйкес психологиялық әсер ету дегеніміз не  

Ковалева А. 
7. Сипаттамалық және аналитикалық зерттеудің ерекше сипаттамасы. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, оқу құралы Әлеуметтік 
жұмыстың теориясы мен әдістерін көрсететінін атап өтеміз. Осы оқу құралы 
аясында осы курсты оқытуда жинақталған тәжірибені практикаға 
бағытталған бағытты көздейтін құзыреттілік тұрғысынан жүйелеуге әрекет 
жасалды, пәнаралық сипатқа ие, психологиямен, медицинамен және басқа 
ғылымдармен тығыз байланысты. 

Бұл оқу құралы Әлеуметтік жұмыс теориясына ғылыми 
көзқарастардың қазіргі проблемаларына, оның танымның байланысты 
салаларымен қатынасына талдау жасады. Бұл оқу құралы тиісті бөлімдерден 
тұратын 8 бөлімді, студенттің өзіндік жұмысы мен өзін-өзі бақылаудың 
практикалық бөлігін қамтиды. 

Оқу құралының бірінші бөлімінде Кәсіби қызметтің негізгі аспектілері 
қарастырылған, әлеуметтік жұмыс бойынша маманның жеке қасиеттеріне 
қойылатын критерийлер анықталған. 

Оқу құралының екінші бөлімінде әлеуметтік менеджменттегі 
басқарудың негізгі аспектілері, оның ішінде басқару әдістері, бағалау жүйесі 
қарастырылған. 

Оқу құралында әлеуметтік медицина мәселелері бар бөлім бар. 
Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманның 
құзыреттілігін іске асыру құралы ретінде медициналық-әлеуметтік 
технологиялар анықталды. 

Бесінші бөлім Әлеуметтік жұмыстағы тәрбие мен оқытудың 
қағидаттарын, нысандары мен әдістерін; Әлеуметтік педагогика 
принциптерін; мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтік-психологиялық 
бейімделу ерекшеліктерін ашады. 

Оқу құралында жас психологиясы мәселелері қозғалды, «жас 
дағдарысы» ұғымы ашылды, ол өзін-өзі танудың дамуының жаңа деңгейін 
қалыптастыруды, өзінің ішкі әлемін өзінің жеке тұтастығы мен бірегейлігінде 
ашуды, өзін-өзі тануға деген ұмтылысты білдіреді. Жеке дамудың 
психологиялық заңдылықтары және іс-әрекет пен қарым-қатынастағы өзекті 
мәселелерді шешу «қақтығыс» ұғымы ашылды. 

Әлеуметтік жұмыстың технологиялық процесінің теориясы мен 
ұйымдастырылуы туралы бөлімде әлеуметтік жұмыстың объектісі мен 
нысанын, кәсіби қызметтің принциптері мен мазмұнын анықтауға қажетті 
білім, Дағдылар мен дағдылар сипатталады; әртүрлі деңгейдегі әлеуметтік 
мәселелерді технологиялық шешу. 

Әлеуметтік жұмыстың нормативтік-құқықтық негіздері толық 
ашылған. Әлеуметтік жұмыс, кәсіби қызмет ретінде әлемнің барлық дерлік 
елдерінде белгілі бір дәрежеде кәсіби білім алған адамдардың күрделі Жеке 
және әлеуметтік мәселелерді шешуге қоғамның өсіп келе жатқан 
қажеттілігіне, сондай – ақ бұрыннан қалыптасқан әлеуметтік құрылым 
институттарының ықпалына байланысты танылды. 
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ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР (ГЛОССАРИЙ) 
 

Әлеуметтік жұмыстың аксиологиясы-Әлеуметтік жұмыстың кәсіби 
маңызды, ғылыми негізделген құндылықтары туралы ілім. 

Альтруизм-бұл басқа адамдарға риясыз қызмет ету, олардың игілігі 
үшін жеке мүдделерін құрбан етуге дайын моральдық принцип. 

Жеке тұлғаны бейімдеу – бұл тәуелділік. Еңбек және әлеуметтік 
бейімделуді ажыратыңыз. Еңбекке бейімделу-адамның жаңа жұмыс 
жағдайларына тәуелділігі. Әлеуметтік бейімделу – ұжымдағы жеке тұлғаны 
бекіту. 

Психологиялық кеңес беруде белсенді рөл (психолог, клиент)-
психологиялық кеңес беру процесінде психолог-консультант немесе клиент 
қабылдайтын бастамашыл, белсенді іс-әрекеттер 

Таңбаның екпіні – норманың экстремалды нұсқалары болып 
табылатын жеке кейіпкерлердің шамадан тыс ауырлығы. 

Клиенттің мінез-құлқының балама тәсілдері әр түрлі, көбінесе 
керісінше, клиенттің өз проблемасын практикалық шешумен байланысты 
мінез-құлқы. 

Адамға деген амбивалентті көзқарас - бұл екі жақты, қарама-қайшы, 
оң да, теріс те, адамға деген көзқараб. 

Талдау - бүтіннің ақыл-ой немесе оның құрамдас бөліктеріне нақты 
ыдырауынан тұратын ғылыми зерттеу әдісі; Талдау синтезбен қатар ғылыми 
танымда да маңызды. 

Анамнез-аурудың дамуы, өмір сүру жағдайлары, өткен аурулар және т. 
б. туралы ақпарат жиынтығы. 

Анатомия-бұл адам ағзасының формасы мен құрылымын зерттейтін 
және функция мен қоршаған ортаға байланысты осы құрылымның даму 
заңдылықтарын зерттейтін ғылым. 

Антенатальды - құрсақішілік өмірге, туылғанға дейінгі кезеңге 
жатады. 

Түпнұсқалық - тікелей реакцияларда да, тұтас мінез-құлықта да өзіңіз 
болу мүмкіндігі. 

Әсер - бұл өмірлік жағдайлардың күрт өзгеруінен туындаған 
салыстырмалы түрде қысқа мерзімді, бірақ ерекше эмоционалды жағдай. 

Босқын - өз елінен тыс қашқан адам. 
Кеңес беру психологының клиентке деген баға жетпес көзқарасы-

кеңес беру психологының клиенттің жеке басын немесе мінез-құлқын 
«жақсы» немесе «жаман» тұрғысынан бағалаудан бас тартуы; кеңес беру 
психологының Клиентті тұлға ретінде жақсы түсінуге, оны сол қалпында 
қабылдауға деген көзқарасы. Психологиялық кеңес берудің түрлері - 
психологиялық кеңес берудің түрлері 
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олардың проблемалары, мысалы, интимдік-жеке, отбасылық, психологиялық 
- педагогикалық, іскерлік. 

Биологиялық кері байланыс - бұл орталық жүйке жүйесі ағзаның 
өмірлік процестері туралы үнемі ақпарат алатын процесб. 

Тұлғаның биосоциалды табиғаты - адамға биологиялық тіршілік иесі 
ретінде және әлеуметтік болмыс ретінде қарау, ал әлеуметтік принцип басым 
болады, Биологиялық принципті өзіне бағындырады. 

Қайырымдылық - бұл көршісіне жанашырлықтың көрінісі, көмектің 
мемлекеттік емес түрі. 

Еріктілік - ақысыз ерікті көмек көрсету бойынша міндеттерді өз 
еркімен қабылдау. 

«Электрондық үкіметтің» веб-порталы – нормативтік құқықтық 
базаны қоса алғанда, бүкіл шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа және 
электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге, табиғи 
монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық 
шарттарды беру жөніндегі қызметтерге және квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесі болатын 
ақпараттық жүйе. 

Өзара көмек - өзара көмек көрсету; неғұрлым тар экономикалық 
мағынада-еңбек пен жеке меншікке бөлудің пайда болуымен қарабайыр 
қоғамдастықта пайда болған алмасу нысаны. 
Билік-бұл адамдардың мінез-құлқына әсер ету мүмкіндігі. 

Ықпал - айналадағы адамдардың мінез-құлқын немесе процестердің 
барысын өзгерту мүмкіндігі. 

Сыйақы – бұл адам өзі үшін құнды деп санайтын барлық нәрсе. 
Ерік - адамның мақсатқа жету жолындағы қиындықтарды саналы түрде 

жеңуі. 
Генетикалық маркер - ұрпақтан ұрпаққа берілетін ерекше белгі. 
Геронтология – бөлім медициналық-биологиялық тірі 

организмдердің, соның ішінде адамның қартаю құбылыстарын зерттейтін 
ғылымдар. 

Гигиена - аурулардың алдын алуға, өмір сүрудің оңтайлы жағдайларын 
қамтамасыз етуге және өмірді ұзартуға бағытталған шараларды әзірлеу 
мақсатында қоршаған орта мен өндірістік қызметтің адам денсаулығына 
әсерін зерттейтін медициналық ғылым. 

Гигиеналық факторлар (Ф.Герцберг теориясы бойынша) – адамның 
іс-әрекетін қоршаған ортадағы факторлар. Олардың болмауы жұмысқа 
қанағаттанбайды. 

Гипотеза грек сөзінен шыққан гипотезис-негіз, болжам. Гипотеза-
құбылыстардың тұрақты (себептік) байланысы туралы болжамды пайым. 

Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі-зейнеткерлік жасқа 
жеткеннен кейін уәкілетті ұйымнан жеке тұлғаларға берілетін ай сайынғы 
ақшалай төлем. 

Мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар-бюджет қаражаты 
есебінен жүзеге асырылатын, азаматтарға мүгедектік туындаған кезде және 
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олардың проблемалары, мысалы, интимдік-жеке, отбасылық, психологиялық 
- педагогикалық, іскерлік. 

Биологиялық кері байланыс - бұл орталық жүйке жүйесі ағзаның 
өмірлік процестері туралы үнемі ақпарат алатын процесб. 

Тұлғаның биосоциалды табиғаты - адамға биологиялық тіршілік иесі 
ретінде және әлеуметтік болмыс ретінде қарау, ал әлеуметтік принцип басым 
болады, Биологиялық принципті өзіне бағындырады. 

Қайырымдылық - бұл көршісіне жанашырлықтың көрінісі, көмектің 
мемлекеттік емес түрі. 

Еріктілік - ақысыз ерікті көмек көрсету бойынша міндеттерді өз 
еркімен қабылдау. 

«Электрондық үкіметтің» веб-порталы – нормативтік құқықтық 
базаны қоса алғанда, бүкіл шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа және 
электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге, табиғи 
монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық 
шарттарды беру жөніндегі қызметтерге және квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесі болатын 
ақпараттық жүйе. 

Өзара көмек - өзара көмек көрсету; неғұрлым тар экономикалық 
мағынада-еңбек пен жеке меншікке бөлудің пайда болуымен қарабайыр 
қоғамдастықта пайда болған алмасу нысаны. 
Билік-бұл адамдардың мінез-құлқына әсер ету мүмкіндігі. 

Ықпал - айналадағы адамдардың мінез-құлқын немесе процестердің 
барысын өзгерту мүмкіндігі. 

Сыйақы – бұл адам өзі үшін құнды деп санайтын барлық нәрсе. 
Ерік - адамның мақсатқа жету жолындағы қиындықтарды саналы түрде 

жеңуі. 
Генетикалық маркер - ұрпақтан ұрпаққа берілетін ерекше белгі. 
Геронтология – бөлім медициналық-биологиялық тірі 

организмдердің, соның ішінде адамның қартаю құбылыстарын зерттейтін 
ғылымдар. 

Гигиена - аурулардың алдын алуға, өмір сүрудің оңтайлы жағдайларын 
қамтамасыз етуге және өмірді ұзартуға бағытталған шараларды әзірлеу 
мақсатында қоршаған орта мен өндірістік қызметтің адам денсаулығына 
әсерін зерттейтін медициналық ғылым. 

Гигиеналық факторлар (Ф.Герцберг теориясы бойынша) – адамның 
іс-әрекетін қоршаған ортадағы факторлар. Олардың болмауы жұмысқа 
қанағаттанбайды. 

Гипотеза грек сөзінен шыққан гипотезис-негіз, болжам. Гипотеза-
құбылыстардың тұрақты (себептік) байланысы туралы болжамды пайым. 

Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі-зейнеткерлік жасқа 
жеткеннен кейін уәкілетті ұйымнан жеке тұлғаларға берілетін ай сайынғы 
ақшалай төлем. 

Мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар-бюджет қаражаты 
есебінен жүзеге асырылатын, азаматтарға мүгедектік туындаған кезде және 

   

асыраушысынан айырылған кезде берілетін ай сайынғы ақшалай төлемдер. 
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры (МӘСҚ) – 

асыраушысынан айырылған жағдайда асырауындағы отбасы мүшелерін қоса 
алғанда, өздеріне қатысты әлеуметтік қатер жағдайы басталған міндетті 
әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға әлеуметтік аударымдарды 
шоғырландыруды, әлеуметтік төлемдер тағайындауды және жүзеге асыруды 
жүргізетін заңды тұлға. 

Топ - өзара әрекеттесетін және өзара әсер ететін екі немесе одан да көп 
тұлға. 

Әлеуметтік топ - жалпы әлеуметтік белгісі бар және еңбек пен 
қызметтің әлеуметтік бөлінісінің жалпы құрылымында әлеуметтік қажетті 
функцияны орындайтын адамдар жиынтығы. 

Психологиялық тренингтегі топтық пікірталас - тікелей қарым-
қатынас процесінде топ мүшелерінің пікірлерін, ұстанымдары мен 
көзқарастарын анықтауға немесе өзгертуге мүмкіндік беретін кез-келген 
даулы мәселені бірлесіп талқылау. 

Топтық психологиялық тренинг - өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту 
дағдыларын қалыптастыру мақсатында қолданылатын практикалық 
психологияның белсенді әдістерінің жиынтығын түсіну. 

Деонтология - адамның (маманның) өз міндеттерін (кәсіби) орындау 
процесіндегі борышы мен тиісті мінез-құлқы туралы ілім. 

Детерминанттар (лат. determinans − анықтаушы) - анықтаушымен 
бірдей. 

Балалар баспаналары - жетім, қараусыз қалған және панасыз 
балаларды қамқорлыққа алуға және тәрбиелеуге арналған қайырымдылық 
мекемелері. 

Мінездің демонстрациялық түрі тиімділікке деген ұмтылыспен, 
әрдайым жақсы көрінуге деген ұмтылыспен және, әдетте, өзіне және оның іс-
әрекеттеріне сыни көзқараспен қарауға қабілетсіздігімен ерекшеленеді. 

Депрессия-бұл адамның психологиялық депрессиясының жағдайы, 
оның белсенділігінің төмендеуімен, жалпы өміршеңдігімен және 
психологиясында жағымсыз эмоциялардың басым болуымен сипатталады. 

Қызметі – қарым-қатынас ерекше нысаны, тұлғаның қоршаған әлемге, 
оның мазмұны құрайды мақсатты өзгерту бұл әлем. 

Диагноз - аурудың мәні мен науқастың жағдайы туралы қысқаша 
медициналық қорытынды. Диагноз науқастың сауалнамасы, осы аурудың 
белгілері, сондай-ақ науқасты жан-жақты тексеру нәтижелері және алынған 
мәліметтерді белгілі бір аурулардың тән көріністерімен салыстыру негізінде 
жасалады. Дәл диагноз емдеуді дұрыс таңдау, еңбекке қабілеттіліктің 
болжамын анықтау, сондай-ақ қажетті алдын-алу шараларын жүзеге асыру 
үшін маңызды. 
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Ерікті зейнетақы жарналары – Қазақстан Республикасының 
заңнамасында және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы шартта айқындалатын тәртіппен зейнетақы 
төлемдерін алушының пайдасына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына 
және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына салымшылардың өз 
бастамасы бойынша салатын ақшасы. 

Біртектілік (топтық) – топтың үйлесімділігін бұзбау үшін жеке 
адамның нақты көзқарастарын басу үрдісі. 

Жеке тұлғаның бірлігі-бұл жеке тұлғаны сипаттайтын белгілердің 
ажырамас байланысында көрінетін ерекше қасиет. 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) – зейнетақы 
жарналарын тарту және зейнетақы төлемдері жөніндегі қызметті жүзеге 
асыратын заңды тұлға. 

Өмірлік стратегия - бұл өмірлік бағдарлама, әркімнің «сценарийі»; 
құндылықтар мен мақсаттар жүйесі, оны іске асыру адамның идеяларына 
сәйкес оның өмірін сәтті етуге мүмкіндік береді. 

Күнделікті психология - бұл адам өмір барысында алған адамдар 
туралы нақты білім. Олардың ақиқатының өлшемі-олардың жеке 
тағдырындағы оқиғаларды тексеру. 

Тапсырыс беруші - өзін оған жауапты деп санамай, біреу туралы 
психологиялық ақпарат беретін адам. 

Әлеуметтік заңдылық - қоғамның тұтас әлеуметтік жүйе немесе оның 
жеке ішкі жүйелері ретінде пайда болуын, жұмыс істеуін және дамуын 
білдіретін әлеуметтік құбылыстардың объективті қолданыстағы 
қайталанатын байланысы. 

Халықты жұмыспен қамту - Қазақстан Республикасының 
заңнамасына қайшы келмейтін, табыс немесе кіріс әкелетін жеке және 
қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыруға байланысты еңбек қызметі. 

Сұрау - клиенттің кеңес беруден күткен көмек түрін нақтылау. 
Салауатты өмір салты (СӨС) – адамның денсаулығын сақтауға, 

аурулардың алдын алуға және жалпы адам ағзасын нығайтуға бағытталған 
өмір салты. 
Жеке тұлға-Homo sapiens түрінің жалғыз өкілі. 

Жеке әлеуметтік - әлеуметтік қоғамдастықтың (халықтың, қоғамның, 
таптың, әлеуметтік топтың) оқшауланған мүшесі. 

Даралық - бұл жеке қасиеттердің ерекше үйлесімі; әр адамның өмір 
жолының өзіндік ерекшелігі мен бірегейлігі, оның қызмет ету шарттары, 
оқыту және тәрбиелеу. 

Инклюзивті білім беру - ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке 
мүмкіндіктерін ескере отырып, барлық студенттер үшін білімге тең қол 
жетімділікті қамтамасыз ету. 

Әлеуметтік жұмысқа араласу - қызмет процесінде әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маман зардап шегушіні қорғау мақсатында өз клиенттерінің 
арасында туындайтын жағдайға, олардың еркіне қарамастан араласады. 

Инфантилизм - ересектерде балалық шаққа тән физикалық және 
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Ерікті зейнетақы жарналары – Қазақстан Республикасының 
заңнамасында және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы шартта айқындалатын тәртіппен зейнетақы 
төлемдерін алушының пайдасына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына 
және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына салымшылардың өз 
бастамасы бойынша салатын ақшасы. 

Біртектілік (топтық) – топтың үйлесімділігін бұзбау үшін жеке 
адамның нақты көзқарастарын басу үрдісі. 

Жеке тұлғаның бірлігі-бұл жеке тұлғаны сипаттайтын белгілердің 
ажырамас байланысында көрінетін ерекше қасиет. 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) – зейнетақы 
жарналарын тарту және зейнетақы төлемдері жөніндегі қызметті жүзеге 
асыратын заңды тұлға. 

Өмірлік стратегия - бұл өмірлік бағдарлама, әркімнің «сценарийі»; 
құндылықтар мен мақсаттар жүйесі, оны іске асыру адамның идеяларына 
сәйкес оның өмірін сәтті етуге мүмкіндік береді. 

Күнделікті психология - бұл адам өмір барысында алған адамдар 
туралы нақты білім. Олардың ақиқатының өлшемі-олардың жеке 
тағдырындағы оқиғаларды тексеру. 

Тапсырыс беруші - өзін оған жауапты деп санамай, біреу туралы 
психологиялық ақпарат беретін адам. 

Әлеуметтік заңдылық - қоғамның тұтас әлеуметтік жүйе немесе оның 
жеке ішкі жүйелері ретінде пайда болуын, жұмыс істеуін және дамуын 
білдіретін әлеуметтік құбылыстардың объективті қолданыстағы 
қайталанатын байланысы. 

Халықты жұмыспен қамту - Қазақстан Республикасының 
заңнамасына қайшы келмейтін, табыс немесе кіріс әкелетін жеке және 
қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыруға байланысты еңбек қызметі. 

Сұрау - клиенттің кеңес беруден күткен көмек түрін нақтылау. 
Салауатты өмір салты (СӨС) – адамның денсаулығын сақтауға, 

аурулардың алдын алуға және жалпы адам ағзасын нығайтуға бағытталған 
өмір салты. 
Жеке тұлға-Homo sapiens түрінің жалғыз өкілі. 

Жеке әлеуметтік - әлеуметтік қоғамдастықтың (халықтың, қоғамның, 
таптың, әлеуметтік топтың) оқшауланған мүшесі. 

Даралық - бұл жеке қасиеттердің ерекше үйлесімі; әр адамның өмір 
жолының өзіндік ерекшелігі мен бірегейлігі, оның қызмет ету шарттары, 
оқыту және тәрбиелеу. 

Инклюзивті білім беру - ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке 
мүмкіндіктерін ескере отырып, барлық студенттер үшін білімге тең қол 
жетімділікті қамтамасыз ету. 

Әлеуметтік жұмысқа араласу - қызмет процесінде әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маман зардап шегушіні қорғау мақсатында өз клиенттерінің 
арасында туындайтын жағдайға, олардың еркіне қарамастан араласады. 

Инфантилизм - ересектерде балалық шаққа тән физикалық және 

   

психикалық қасиеттерді сақтау. Организмнің жекелеген мүшелерінің немесе 
жүйелерінің дамымауы (немесе баяу дамуы). 

Информациология - әлемнің микро- және макромирлерінің барлық 
процестері мен құбылыстарын іргелі зерттеу, астрофизикалық, физика-
химиялық, биологиялық, ядролық, ғарыштық және басқа зерттеулердің 
теориялық және практикалық материалдарын бірыңғай ақпараттық тұрғыдан 
жалпылау ғылымы. 

Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз етудің көздері - бұл 
әлеуметтік қамсыздандыру құқығының тақырыбын құрайтын қоғамдық 
қатынастар кешенін реттейтін әртүрлі нормативтік құқықтық актілер. 

Өмір сапасы - әлеуметтік әл-ауқаттың сапалық жағын, адамдардың 
материалдық және мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыру дәрежесін 
білдіретін әлеуметтанулық категория. Бұл ұғым өмір салты мен өмір сүру 
деңгейі ұғымдарымен байланысты. 

Клиент - бұл психологиялық ақпаратты (өзі туралы және басқа 
адамдар туралы білім беру) жеткізетін және өзін оған жауапты деп санайтын 
адам. 

Әлеуметтік жұмыстағы клиент - әлеуметтік қорғауға мұқтаж адам. 
Клиникалық медицина - адамның әртүрлі ауруларын, олардың пайда 

болу және даму себептері мен механизмдерін, олардың белгілерін, ауруларды 
тану әдістерін, емдеу және алдын-алу тәсілдерін, сондай-ақ әртүрлі 
аурулардың алдын алу, анықтау және емдеу үшін әртүрлі физикалық, 
химиялық, биологиялық факторлар мен техникалық құрылғыларды 
пайдалану мүмкіндіктерін зерттейтін медицина саласы. 

Когнитивті психологиялық кеңес беру - клиенттің танымдық 
процестерін қалыптастыру және дамыту мәселелері бойынша жүргізілетін 
психологиялық кеңес беру. 

Өтемақы төлемдері - жұмысты мәжбүрлі уақытша тоқтатуға немесе 
толық емес жұмыс уақыты режимінде мәжбүрлі түрде жұмыс істеуге 
байланысты жалақысы сақталмайтын демалыстағы ұйымдар 
қызметкерлерінің жаппай жұмыстан босатылуын тежеуге және кірістерін 
ішінара қолдауға арналған төтенше әлеуметтік шара. 

Құзыреттілік (лат. сomptens - «құқық бойынша тиістілік», тиісті, 
қабілетті) мамандық талаптарына сәйкестік дәрежесінің жеке сипаттамасы 
болып табылады. 

Мәтінмән - алынған ақпараттың өткен, қазіргі, болашақпен 
арақатынасы. 

Жанжал - шешілмейтін қайшылық (қақтығыс). 
Сәйкестік - мінез-құлықтың өзгеруінде көрінетін топтың әсеріне 

сәйкестік. 
Критерийлер бағалау психологиялық кеңес беру 

нәтижелері - психологиялық кеңес берудің және клиенттің психологиялық 
мәселелерін шешудің сәттілігін бағалауға болатын негіздер, көрсеткіштер, 
белгілер. 

Көшбасшылық - адамдарға олардың жеке мақсаттары болып 
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табылмайтын мақсаттарға (мысалы, бөлімшенің, ұйымның мақсаттары және 
т.б.) қол жеткізуге ұмтылуына ықпал ету өнері. 

Жеке әлеует - бұл адамның жеке психологиялық сипаттамалары мен 
сипаттамаларының, белгілі бір саладағы қолма-қол ақша мен 
мүмкіндіктердің жиынтығы, бұл оның ішкі тұрақты нұсқаулар мен 
құндылықтардан бас тарту, сыртқы қысым мен өзгеретін жағдайларда 
қызметтің тұрақтылығын сақтау қабілетін білдіреді. 

Тұлға - бұл адамның мәнінің нақты көрінісі, белгілі бір жолмен белгілі 
бір қоғамның әлеуметтік маңызды белгілері мен әлеуметтік қатынастарының 
жеке тұлғасында жүзеге асырылған интеграция 

Жеңілдіктер - бұл белгілі бір міндеттерді орындаудан толық немесе 
ішінара босатудан көрінетін мұқтаж азаматтар үшін қолайлы режим құрудың 
заңды құралы. 

Маргиналды тұлға - «шет жағында» орналасқан тұлға 
«жол бойында», екі немесе одан да көп әлеуметтік қауымдастықтардың 
шекарасында, қоғамға тән негізгі құрылымдық бөлімшелерден тыс, 
әлеуметтік-мәдени нормалар мен дәстүрлерден тұрады. Бұл адамға келесі 
белгілер тән: мазасыздық, агрессивтілік, күдік, сонымен қатар жаңашылдық, 
шығармашылық. 

Медиация (лат. Medius-екі көзқарастың ортасын алады; ағылшын 
тілінен. mediation-делдалдық) – дау бойынша келісімді әзірлеуге 
көмектесетін, бұл ретте тараптар дауды реттеу жөнінде шешім қабылдау 
процесін және оны шешу шарттарын толық бақылайтын, үшінші тарап-
медиатордың қатысуымен екі және одан да көп тараптардың дауларды 
баламалы шешудің әмбебап техно логиясы. 

Медициналық әлеуметтік жұмыс - қоғамдық денсаулық деңгейін 
көтеру және қорғау мақсатында оларды жою үшін ғылыми негізделген 
ұсыныстарды енгізу мәселелерімен, халықтың денсаулығына қолайсыз 
әлеуметтік факторлардың әсер ету мәселелерін зерттеумен айналысады. 

Әдіс (грек тіл. – зерттеу жолы) - қандай да бір мақсатқа жету тәсілі; 
шындықты практикалық немесе теориялық игерудің әдістері мен 
операцияларының жиынтығы. 

Басқару әдісі - мақсатқа жету үшін басқарылатын объектіге әсер ету 
әдістері мен әдістерінің жиынтығы. 

Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет әдістемесі - бұл клиенттің 
мәселелерін шешуге бағытталған маманның қызмет әдістері мен әлеуметтік 
тәрбиені ұйымдастыру формаларының жиынтығы. 

Көші-қон – (лат. migratio-қоныс аудару) - адамдардың бір аймақтан 
(мемлекеттен) екіншісіне, кейбір жағдайларда үлкен топтарға және алыс 
қашықтыққа қоныс аударуы. 

Мейірімділік - бұл ең маңызды христиандық қасиеттердің бірі, ол 
дененің және рухани мейірімділіктің рақымы арқылы орындалады. 

Әлеуметтік ұтқырлық - жеке адамның, отбасының қоғамның 
әлеуметтік құрылымындағы орнын өзгерту. 

Мониторинг әлеуметтік-мемлекеттік, аймақтық және жергілікті 
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табылмайтын мақсаттарға (мысалы, бөлімшенің, ұйымның мақсаттары және 
т.б.) қол жеткізуге ұмтылуына ықпал ету өнері. 

Жеке әлеует - бұл адамның жеке психологиялық сипаттамалары мен 
сипаттамаларының, белгілі бір саладағы қолма-қол ақша мен 
мүмкіндіктердің жиынтығы, бұл оның ішкі тұрақты нұсқаулар мен 
құндылықтардан бас тарту, сыртқы қысым мен өзгеретін жағдайларда 
қызметтің тұрақтылығын сақтау қабілетін білдіреді. 

Тұлға - бұл адамның мәнінің нақты көрінісі, белгілі бір жолмен белгілі 
бір қоғамның әлеуметтік маңызды белгілері мен әлеуметтік қатынастарының 
жеке тұлғасында жүзеге асырылған интеграция 

Жеңілдіктер - бұл белгілі бір міндеттерді орындаудан толық немесе 
ішінара босатудан көрінетін мұқтаж азаматтар үшін қолайлы режим құрудың 
заңды құралы. 

Маргиналды тұлға - «шет жағында» орналасқан тұлға 
«жол бойында», екі немесе одан да көп әлеуметтік қауымдастықтардың 
шекарасында, қоғамға тән негізгі құрылымдық бөлімшелерден тыс, 
әлеуметтік-мәдени нормалар мен дәстүрлерден тұрады. Бұл адамға келесі 
белгілер тән: мазасыздық, агрессивтілік, күдік, сонымен қатар жаңашылдық, 
шығармашылық. 

Медиация (лат. Medius-екі көзқарастың ортасын алады; ағылшын 
тілінен. mediation-делдалдық) – дау бойынша келісімді әзірлеуге 
көмектесетін, бұл ретте тараптар дауды реттеу жөнінде шешім қабылдау 
процесін және оны шешу шарттарын толық бақылайтын, үшінші тарап-
медиатордың қатысуымен екі және одан да көп тараптардың дауларды 
баламалы шешудің әмбебап техно логиясы. 

Медициналық әлеуметтік жұмыс - қоғамдық денсаулық деңгейін 
көтеру және қорғау мақсатында оларды жою үшін ғылыми негізделген 
ұсыныстарды енгізу мәселелерімен, халықтың денсаулығына қолайсыз 
әлеуметтік факторлардың әсер ету мәселелерін зерттеумен айналысады. 

Әдіс (грек тіл. – зерттеу жолы) - қандай да бір мақсатқа жету тәсілі; 
шындықты практикалық немесе теориялық игерудің әдістері мен 
операцияларының жиынтығы. 

Басқару әдісі - мақсатқа жету үшін басқарылатын объектіге әсер ету 
әдістері мен әдістерінің жиынтығы. 

Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет әдістемесі - бұл клиенттің 
мәселелерін шешуге бағытталған маманның қызмет әдістері мен әлеуметтік 
тәрбиені ұйымдастыру формаларының жиынтығы. 

Көші-қон – (лат. migratio-қоныс аудару) - адамдардың бір аймақтан 
(мемлекеттен) екіншісіне, кейбір жағдайларда үлкен топтарға және алыс 
қашықтыққа қоныс аударуы. 

Мейірімділік - бұл ең маңызды христиандық қасиеттердің бірі, ол 
дененің және рухани мейірімділіктің рақымы арқылы орындалады. 

Әлеуметтік ұтқырлық - жеке адамның, отбасының қоғамның 
әлеуметтік құрылымындағы орнын өзгерту. 

Мониторинг әлеуметтік-мемлекеттік, аймақтық және жергілікті 

   

басқару деңгейлерінде стратегиялық және тактикалық шешімдер қабылдау 
үшін әлеуметтік ақпаратты мерзімді жинау, жинақтау және талдау және 
алынған деректерді ұсынудың ғылыми негізделген жүйесі. 

Мотивация - бұл жеке мақсаттарға және (немесе) ұйымның 
мақсаттарына жету үшін адамды іс-әрекетке итермелейтін процесб. 

Адамның эмоцияны білдіруінің жеткіліксіздігі - адам қазіргі уақытта 
пайда болатын және нақты болатын эмоциялар мен олардың мінез-
құлқындағы сыртқы көрінісі арасындағы сәйкессіздік. 

Невроз - белгілі бір уақытта оның өмірінің қолайсыз жағдайларынан 
туындаған адамның психикасы мен мінез-құлқының функционалды 
(уақытша, қайтымды) бұзылуымен сипатталатын нейропсихикалық ауру. 

Кедейлік - бұл қалыпты өмір салтын жүргізу материалдық және 
ақшалай қаражаттың, еңбек дағдыларының болмауына байланысты мүмкін 
емес немесе қиын болатын жағдай. 

Әлеуметтік нормалар - қоғам алдында тұрған мақсаттарға жету үшін 
жүзеге асырылатын адамдардың әлеуметтік өзара әрекеттесуінің тұрақты 
формаларын анықтайтын қоғам белгілеген ережелер. 

Зат алмасу (зат алмасу) – организмде оның дамуын, тіршілігін және 
өздігінен көбеюін қамтамасыз ететін заттар мен энергияның түрленуінің 
барлық түрлерінің жиынтығы. 

Өмір салты - бұл адам өмірінің белгілі бір түрі, оның ішінде әр түрлі 
іс-шаралар, бұл күнделікті өмірдегі адамдардың мінез-құлқы. 

Білім беру кеңістігі - бұл кеңістіктің бір түрі, олардың өзара 
әрекеттесу процесінде адам мен қоршаған ортаны қамтитын орын, оның 
нәтижесі қалыптасушының жеке мәдениетінің өсуі болып табылады. 

Білім беру процесі - бұл жеке тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуімен бірге 
ұйымдастырылған оқу-тәрбие және оқу-танымдық процестер арқылы жеке 
тұлғаны оқыту, тәрбиелеу және дамыту жөніндегі мақсатты қызмет, ол 
мемлекеттік білім беру стандартынан төмен емес деңгейде білім, білік және 
дағдыларды игеруді қамтамасыз етеді. 

Психологиялық кеңес беру жағдайы - психологиялық кеңес беру 
ұйымдастырылатын және жүргізілетін жағдайлар,кеңес беру орны, уақыты, 
әдістері мен құралдары, кеңесші психологтың клиентпен қарым-қатынас 
стилі және тағы басқалар. 

Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі білім алушы - дене және 
(немесе) психологиялық дамуында кемшіліктері бар, психологиялық - 
медициналық-педагогикалық комиссия растаған және арнайы жағдайлар 
жасамай білім алуға кедергі келтіретін жеке тұлға. 

Міндетті зейнетақы жарналары - Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорына енгізілетін ақша. 

Байланыс - ақпарат алмасу құралы, рөлдік әсер, әрекеттер, 
серіктестердің бір-бірін қабылдау тәсілі, белгілі бір қатынастар орнату. 

Онтогенез - организмнің пайда болу сәтінен бастап өлімге дейінгі жеке 
даму процесі. 
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Ұйым - әлеуметтік жүйелерді дамытудың ең жоғары деңгейі және 
әлеуметтік мәселелерді шешу құралы және мақсатқа жету құралы ретінде 
құрылады. Ол адамзат қоғамдастығы, нақты әлеуметтік орта ретінде дамиды. 
Бұл әлеуметтік топтардың, мәртебелердің, нормалардың, көшбасшылық 
қатынастардың, ынтымақтастық қатынастарының, қақтығыстардың 
жиынтығы. 

Өмір парадигмасы - жеке өмірлік құндылықтар жүйесі, адам белгілі 
бір уақытта оның тәжірибесін бекітетін өзіндік формула түрінде жүзеге 
асырылады:»ит өмірі, өмір – бұл күрес, ойын». 
Патология-ауру туралы ғылым. 

Педагогикалық шеберлік - бұл кәсіби қызметтің өзін-өзі 
ұйымдастырудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін жеке қасиеттер кешені. 

Зейнетақы - мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің және (немесе) 
жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің және (немесе) еңбек сіңірген 
жылдары үшін және (немесе) Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан 
және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы 
төлемдерінің жиынтығы. 

Консультацияны ауыстыру - бұл Консультантпен қарым-қатынаста 
маңызды адамдармен (ең алдымен ата-аналармен) таныс сезімдер мен 
көзқарастардың қайталануы. 

Перинаталды - босанғаннан кейінгі кезеңге (немесе босануға) 
қатысты. 

Девиантты мінез-құлық - қоғамда белгіленген нормаларға сәйкес 
келмейтін адамның әрекеті. 

Қамқоршылық - он төрттен он сегіз жасқа дейінгі баланың 
(балалардың), сондай-ақ спирттік ішімдіктерге немесе есірткі заттарға 
салыну салдарынан сот әрекет қабілетін шектеген кәмелетке толған 
адамдардың құқықтары мен мүдделерін қорғаудың құқықтық нысаны. 

Делдалдық қызмет - бұл келіссөздер процесін оңтайландыру және 
өзара қолайлы шешім табу үшін үшінші, бейтарап тараптың қатысуы. 

Медиация дегеніміз - үшінші тарап екі немесе одан да көп тарапқа, 
соңғысының келісімімен, жанжалдың алдын алу, реттеу немесе шешу ісінде, 
осы мақсатта өзара қолайлы келісімдер жасауға көмектесетін процесб. 

Әлеуметтік қызметтерді жеткізуші - ұйымдық-құқықтық нысанына 
қарамастан, әлеуметтік қызмет көрсетуді жүзеге асыратын заңды тұлға және 
(немесе) дара кәсіпкер. 

Пана болу– қамқорлық таныту. 
Әлеуметтік проблема - қоғамның жұмыс істеуі мен дамуы процесінде 

объективті түрде пайда болатын қайшылық; әлеуметтік басқару арқылы 
шешуді қажет ететін міндет. 

Әлеуметтену процесі - бұл эволюциялық сипаттағы ұзақ, біртіндеп 
процесс, оның ішінде жаңа білімді, дағдыларды тану, жинақтау және игеру, 
әлеуметтік құндылықтар мен нормаларды өз қызметін реттеудің ішкі 
механизмдеріне (интерьерлеу процесі) айналдыру процесі. 

Әлеуметтік бейімделу процесі-бұл әлеуметтік орта мен әлеуметтік 
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Ұйым - әлеуметтік жүйелерді дамытудың ең жоғары деңгейі және 
әлеуметтік мәселелерді шешу құралы және мақсатқа жету құралы ретінде 
құрылады. Ол адамзат қоғамдастығы, нақты әлеуметтік орта ретінде дамиды. 
Бұл әлеуметтік топтардың, мәртебелердің, нормалардың, көшбасшылық 
қатынастардың, ынтымақтастық қатынастарының, қақтығыстардың 
жиынтығы. 

Өмір парадигмасы - жеке өмірлік құндылықтар жүйесі, адам белгілі 
бір уақытта оның тәжірибесін бекітетін өзіндік формула түрінде жүзеге 
асырылады:»ит өмірі, өмір – бұл күрес, ойын». 
Патология-ауру туралы ғылым. 

Педагогикалық шеберлік - бұл кәсіби қызметтің өзін-өзі 
ұйымдастырудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін жеке қасиеттер кешені. 

Зейнетақы - мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің және (немесе) 
жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің және (немесе) еңбек сіңірген 
жылдары үшін және (немесе) Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан 
және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы 
төлемдерінің жиынтығы. 

Консультацияны ауыстыру - бұл Консультантпен қарым-қатынаста 
маңызды адамдармен (ең алдымен ата-аналармен) таныс сезімдер мен 
көзқарастардың қайталануы. 

Перинаталды - босанғаннан кейінгі кезеңге (немесе босануға) 
қатысты. 

Девиантты мінез-құлық - қоғамда белгіленген нормаларға сәйкес 
келмейтін адамның әрекеті. 

Қамқоршылық - он төрттен он сегіз жасқа дейінгі баланың 
(балалардың), сондай-ақ спирттік ішімдіктерге немесе есірткі заттарға 
салыну салдарынан сот әрекет қабілетін шектеген кәмелетке толған 
адамдардың құқықтары мен мүдделерін қорғаудың құқықтық нысаны. 

Делдалдық қызмет - бұл келіссөздер процесін оңтайландыру және 
өзара қолайлы шешім табу үшін үшінші, бейтарап тараптың қатысуы. 

Медиация дегеніміз - үшінші тарап екі немесе одан да көп тарапқа, 
соңғысының келісімімен, жанжалдың алдын алу, реттеу немесе шешу ісінде, 
осы мақсатта өзара қолайлы келісімдер жасауға көмектесетін процесб. 

Әлеуметтік қызметтерді жеткізуші - ұйымдық-құқықтық нысанына 
қарамастан, әлеуметтік қызмет көрсетуді жүзеге асыратын заңды тұлға және 
(немесе) дара кәсіпкер. 

Пана болу– қамқорлық таныту. 
Әлеуметтік проблема - қоғамның жұмыс істеуі мен дамуы процесінде 

объективті түрде пайда болатын қайшылық; әлеуметтік басқару арқылы 
шешуді қажет ететін міндет. 

Әлеуметтену процесі - бұл эволюциялық сипаттағы ұзақ, біртіндеп 
процесс, оның ішінде жаңа білімді, дағдыларды тану, жинақтау және игеру, 
әлеуметтік құндылықтар мен нормаларды өз қызметін реттеудің ішкі 
механизмдеріне (интерьерлеу процесі) айналдыру процесі. 

Әлеуметтік бейімделу процесі-бұл әлеуметтік орта мен әлеуметтік 

   

субъектінің бір-біріне өзара әсерін көздейтін өзара бағытталған процесб. 
Психодиагностика - психологиялық диагностика әдістерін, атап 

айтқанда психологиялық тестілерді құруға және практикада қолдануға 
байланысты білім мен дағдылардың саласы. 

Психокоррекция - практикалық психологтың қызметіндегі үш негізгі 
бағыттың бірі (психодиагностика және психологиялық кеңес берумен қатар), 
оның ішінде психологиядағы немесе мінез-құлқындағы кемшіліктерді түзету 
үшін клиентке тікелей әсер етудің психологиялық әдістерін қолдану. 

Психологиялық қорғаныс - бұл ішкі және сыртқы қақтығыстармен, 
алаңдаушылық пен ыңғайсыздықпен ұштасқан жағымсыз, травматикалық 
тәжірибелерден сананы қорғауға бағытталған жеке тұлғаны 
тұрақтандырудың арнайы жүйесі. 

Психологиялық жарақат - адам психикасының функционалды 
(уақытша) бұзылуы, ол адам өмір сүре алмайтын өте қолайсыз өмірлік 
жағдайлардан туындайды. 

Психологиялық климат - ұжымдағы атмосфера немесе көңіл-күй. 
Психотерапия - көптеген психикалық, жүйке және психосоматикалық 

аурулардағы адамның эмоцияларына, пайымдауларына, өзін-өзі тануына 
күрделі емдік ауызша және вербальды емес әсер ету. 

Жыныстық жетілу - жыныстық жетілу кезеңі. 
Қабылдау - өзара көмек, өзара сыйлықтар, қызметтер алмасу. 
Рационализация - бұл қорғаныс психологиялық механизмі, адамның 

мақсатты түрде түсіндіруге және негіздеуге бағытталған әрекеті, ол шын 
мәнінде ақылға қонымды түсіндіруге және сөзсіз ақтауға келмейді. 

  Оңалту - науқастардың денсаулығы мен еңбекке қабілеттілігін 
қалпына келтіруге және мүмкіндіктері шектеулі адамның белсенді өміріне 
оралуға бағытталған іс-шаралар жүйесі. Оңалту мемлекеттік, медициналық, 
психологиялық, әлеуметтік-экономикалық, педагогикалық, өндірістік, 
тұрмыстық және басқа да іс-шаралардың кешенді жүйесін қамтиды. 

 Ата-анасының (ата-анасының) қамқорлығынсыз қалған бала 
(балалар) - ата-ана құқықтарының шектелуіне немесе олардан айырылуына, 
хабар-ошарсыз кетті деп танылуына, қайтыс болды деп жариялануына, 
әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылуына, бас 
бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеуіне, баланы тәрбиелеуден 
немесе оның құқықтары мен мүдделерін қорғаудан жалтаруына, оның ішінде 
баланы тәрбие немесе медициналық ұйымнан алудан бас тартуына 
байланысты, сондай-ақ ата-ана қамқорлығы болмаған өзге де жағдайларда 
және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 

Респондент – әлеуметтік сауалнамалардың, сауалнамалардың және т. 
б. сұрақтарына жауап беретін тұлға. 
          Рефлексия – адамның психикалық актілері мен күйлерін өзін-өзі 
тануы. 

Рефлексия (адамдармен қарым – қатынас процесінде) - адамның өз 
іс-әрекеттерін, ойлары мен сезімдерін, сондай-ақ әртүрлі адамдармен қарым-
қатынас жасау арқылы сыртқы жағынан қалай көрінетінін білуі. 
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Рефлекторлық ауырсыну - психогендік сипаттағы ауырсыну 
Топтағы рәсім-бірлескен тәжірибе болып табылатын әдеттегі іс-

әрекеттер, олар қоғамдастықтың пайда болған сезімі мен олардың 
эксклюзивтілігін сезіну нәтижесінде қосымша мағынаға ие болады. 

Рөл-адамның қоғамдағы жағдайына байланысты мінез-құлық тәсілі. 
Әлеуметтік қолдау - уақытша қиын жағдайға тап болған еңбекке 

қабілетті халықтың жекелеген топтарына ақшалай жәрдемақылар, кредиттер, 
ақпараттар, оқыту мүмкіндіктері және өзге де жеңілдіктер беру. 

Әлеуметтік этика - әлеуметтік қатынастар мен қатынастарды 
анықтайтын моральдық принциптер жүйесі. 

Өзін-өзі тәрбиелеу - адамның жағымды жеке қасиеттерін 
қалыптастыру және жетілдіру, қол жетімді идеалдар мен құндылықтарға 
сәйкес кемшіліктерін жеңу жөніндегі саналы жұмысы. Өзін-өзі тәрбиелеудің 
себебі-өзіне қанағаттанбау және оның мұраттарына сәйкес келмеуі. 

Өзін-өзі көрсету - бұл өзін-өзі көрсету мақсатында кез-келген іс-
әрекетте өзінің жеке басының, өзіндік ерекшелігінің және өзіндік 
ерекшелігінің көрінісі. 

Өздігінен білім алу - білім алушының көмегінсіз, дербес сабақтар 
арқылы білім алуға бағытталған адамның жеке оқу іс-әрекетінің нысаны. 

Өзін-өзі тану - өзін-өзі тану процесі, оның әлеуетті және өзекті 
қасиеттері, жеке, интеллектуалдық ерекшеліктері, мінез-құлқы, басқа 
адамдармен қарым-қатынасы. Өзін-өзі тану-бұл жеке тұлғаның барлық 
өзіндік процестерінің қоздырғышы. 

Өзін – өзі дамыту - адамның өзіне тән ерекшеліктері мен 
қабілеттерімен анықталған бағыттардағы белсенді дамуы; тиісті қызмет 
барысында адамның қабілеттері мен қасиеттерін байыту және әлеуметтік 
тәжірибе алу. 

Өзін – өзі жетілдіру-жеке тұлғаны дамытудың саналы процесі, оның 
нәтижесінде жеке қасиеттер мен қабілеттер қалыптасады және дамиды. Бұл 
іс-әрекеттердің дамыған идеалмен арақатынасына байланысты, өзін-өзі қайта 
бағалаумен бірге жүреді. 

Жүйе - өзара әрекеттесетін элементтер жиынтығы. 
Менеджмент жүйесі - бәсекеге қабілетті шешімдерді қабылдауға және 

іске асыруға ықпал ететін мақсатты, қамтамасыз ететін, функционалдық және 
басқарушы кіші жүйелерді ғылыми тәсілдер мен әдістер жүйесі. 

Әлеуметтік жүйе - адамдар мен әлеуметтік ортаның өзара 
әрекеттесуінің Тарихи анықталған сипаты. Әлеуметтік жүйенің маңызды 
құрамдас бөліктері-ұлттар, әлеуметтік топтар, ұжымдар, отбасылар, жеке 
тұлғалар. 

Жағдай – жағдайлардың жиынтығы. 
Әлеуметтік қабаттар – қоғамды саралаудың бір немесе бірнеше 

белгілері бойынша бөлінетін әлеуметтік қауымдастықтар-кірістер, бедел, 
білім деңгейі және т. б. 

Адам өмірінің мәні - бұл адамның өміріндегі басты, басты мақсат; ол 
не үшін өмір сүреді және өз өмірінде не іздейді. 
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Қарсылық - бұл әдеттегі жеке басын және таныс әлемді қауіп ретінде 
қабылданатын нәрседен қорғауға бағытталған импульсивті әрекет. 

Әлеуметтену - адамның белгілі бір құндылықтар жүйесін, әлеуметтік 
нормалар мен мінез-құлық үлгілерін игеруі, жеке тұлғаны қалыптастыру 
және оның белгілі бір қоғамда белгілі бір ұстанымға ие болуы. 

Әлеуметтік геронтология - адамның қартаюының биологиялық 
процестерін зерттейді, ол әлеуметтік шаралар мен қарттар мен кәрілерге тән 
физикалық және рухани маңыздылығын сақтау мүмкіндігін табады. 

Әлеуметтік дифференциация - бұл қоғамның қоғамдағы әртүрлі 
әлеуметтік позицияны алатын топтарға бөлінуі. 

Әлеуметтік ақпарат - қоғамның ақпараттық қажеттіліктерін 
қамтамасыз ету құралы, ақпараттық технологияларды қолдану негізінде 
әлеуметтік жүйенің жағдайы туралы ақпарат. 

Әлеуметтік көмек - әлеуметтік қызметтердің әлеуметтік қолайлы өмір 
сүру деңгейін қамтамасыз ету, өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасылар 
мен жекелеген азаматтарды әлеуметтік бейімдеу және оңалту жөніндегі 
қызметі. 

Әлеуметтік проблема - бұл күрделі танымдық міндет, оны шешу 
маңызды теориялық немесе практикалық нәтижелерге әкеледі. 

Әлеуметтік жағдай - белгілі бір әлеуметтік жұмыс клиентінің 
проблемасының нақты жағдайы, жеке немесе топтық, олардың байланыстары 
мен медиациясының барлық байлығы осы мәселені шешуге байланысты. 

Әлеуметтік қызмет - әлеуметтік жұмысты жүзеге асыратын және 
құрамында әлеуметтік қызметтер көрсетуге арналған мамандандырылған 
мекемелері және оларды басқару органдары, сондай-ақ қызметі азаматтарға 
әлеуметтік қызмет көрсетумен байланысты жеке тұлғалар, қоғамдық 
бірлестіктер, қайырымдылық және діни ұйымдар бар мемлекеттік және 
мемлекеттік емес құрылымдар жүйесі. 

Әлеуметтік стратификация - өзара байланысты және иерархиялық 
ұйымдастырылған әлеуметтік қабаттардың (страталардың) жиынтығынан 
тұратын әлеуметтік теңсіздік жүйесі. 

Әлеуметтік қызмет көрсету – азаматқа оның тыныс-тіршілігі 
жағдайларын жақсарту және (немесе) өзінің негізгі өмірлік қажеттіліктерін өз 
бетінше қамтамасыз ету мүмкіндіктерін кеңейту мақсатында көмек көрсету. 

Әлеуметтік тұрғыдан бұзылған азаматтар-бұл айналасындағы 
әлеуметтік, материалдық және рухани өмір сүру және қызмет ету жағдайлары 
бұзылған, азаматтардың қоғамның толық мүшесі ретінде жұмыс істеуіне 
мүмкіндік беретін нормалар мен құндылықтарды игерудің төмендеуі 
(мысалы, белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдар, түрмеден босатылған 
адамдар және т.б.). 

Әлеуметтік әл-ауқат - адамзаттың өмірлік маңызды мүдделері 
байланысты болатын ең жоғары әлеуметтік құндылық; әлеуметтік саланың 
жұмыс істеу тиімділігінің интегралды көрсеткіші, әлеуметтік әл-ауқаттың, 
әл-ауқат деңгейінің, халықтың өмір сүру сапасының көрінісі, тұтастай 
алғанда қоғамдық жүйенің әлеуметтік қауіпсіздігінің индикаторы. 



278    

Әлеуметтік қызмет көрсету - әлеуметтік қызметтердің әлеуметтік 
қолдау, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-медициналық, психологиялық-
педагогикалық, әлеуметтік-құқықтық қызметтер мен материалдық көмек 
көрсету, өмірлік қиын жағдайда жүрген азаматтарды әлеуметтік бейімдеу 
мен оңалтуды жүргізу жөніндегі қызметі. 

Әлеуметтік кеңістік – кеңістік түрлерінің бірі (физикалық және т. б.); 
әлеуметтік процестердің көп өлшемді кеңістігі, әлеуметтік қатынастар, 
әлеуметтік тәжірибелер, әлеуметтік ұстанымдар және функционалды 
байланысты әлеуметтік өрістер. 

Әлеуметтік басқару - бұл басқару түрі, қоғамға, әлеуметтік топтарға, 
Жеке тұлғаларға олардың қызметін реттеу, Әлеуметтік жүйенің 
ұйымдастырушылық деңгейін арттыру мақсатында әсер ету процесі. 

Әлеуметтік-психологиялық тренинг - қарым-қатынаста 
құзыреттілікті дамыту мақсатында топтық психологиялық жұмыстың 
белсенді әдістерін қолдануға бағытталған практикалық психологияның 
саласы. 

Әлеуметтік-статистикалық диагностика - жеке адамның, әлеуметтік 
процестер мен құбылыстардың неғұрлым маңызды ерекшеліктерін анықтау 
әдістері мен принциптерінің жиынтығы; осы ерекшеліктерді анықтау 
процесі. 

Әлеуметтік кепілдіктер - халыққа қоғам таныған тұтыну деңгейіне 
кепілдік беретін, яғни экономиканың мүмкіндіктеріне сәйкес өмір сүру 
деңгейінің ең төменгі стандартын қамтамасыз ететін әлеуметтік-
экономикалық нормативтер. 

Әлеуметтік факторлар - бұл қоғам дамуының қозғаушы күші, белгілі 
бір әлеуметтік өзгерістерді анықтайтын құбылыс немесе процесб. 

Әлеуметтік бақылау - бұл қоғам мүшелерінің, жеке Басқару 
субъектілерінің, әлеуметтік топтардың мінез-құлқының белгіленген 
әлеуметтік құндылықтар мен нормаларға сәйкес жүзеге асырылуын 
қамтамасыз ететін әдістер мен құралдар жиынтығы. 

Әлеуметтік процесс - бұл тұтастай алғанда әлеуметтік ұйымның 
күйлерінің немесе оның жеке құрылымдық элементтерінің дәйекті өзгеруі. 

Әлеуметтік мәртебе - ұйымдағы жеке тұлғаның позициясы. 
Әлеуметтік мәртебенің негізгі сипаттамалары: бедел, билік, өкілеттіктер, 
сыйақылар. 

Арнайы психология - орталық жүйке жүйесінің патологиясынан 
туындаған, білім беру, оқыту және әлеуметтік бейімделудің арнайы 
жағдайларын қажет ететін психикалық және физикалық дамуы бұзылған 
адамдардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін зерттейтін 
психология бөлімі. 

Арнаулы әлеуметтік қызметтер - өмірлік қиын жағдайда жүрген 
адамға (отбасына) туындаған әлеуметтік проблемаларды еңсеру үшін 
жағдайларды қамтамасыз ететін және олардың қоғам өміріне қатысуына 
басқа азаматтармен тең мүмкіндіктер жасауға бағытталған қызметтер кешені. 

Қабілеттер - бұл білімді, дағдыларды тез игеруді, шоғырландыруды 
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Әлеуметтік қызмет көрсету - әлеуметтік қызметтердің әлеуметтік 
қолдау, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-медициналық, психологиялық-
педагогикалық, әлеуметтік-құқықтық қызметтер мен материалдық көмек 
көрсету, өмірлік қиын жағдайда жүрген азаматтарды әлеуметтік бейімдеу 
мен оңалтуды жүргізу жөніндегі қызметі. 

Әлеуметтік кеңістік – кеңістік түрлерінің бірі (физикалық және т. б.); 
әлеуметтік процестердің көп өлшемді кеңістігі, әлеуметтік қатынастар, 
әлеуметтік тәжірибелер, әлеуметтік ұстанымдар және функционалды 
байланысты әлеуметтік өрістер. 

Әлеуметтік басқару - бұл басқару түрі, қоғамға, әлеуметтік топтарға, 
Жеке тұлғаларға олардың қызметін реттеу, Әлеуметтік жүйенің 
ұйымдастырушылық деңгейін арттыру мақсатында әсер ету процесі. 

Әлеуметтік-психологиялық тренинг - қарым-қатынаста 
құзыреттілікті дамыту мақсатында топтық психологиялық жұмыстың 
белсенді әдістерін қолдануға бағытталған практикалық психологияның 
саласы. 

Әлеуметтік-статистикалық диагностика - жеке адамның, әлеуметтік 
процестер мен құбылыстардың неғұрлым маңызды ерекшеліктерін анықтау 
әдістері мен принциптерінің жиынтығы; осы ерекшеліктерді анықтау 
процесі. 

Әлеуметтік кепілдіктер - халыққа қоғам таныған тұтыну деңгейіне 
кепілдік беретін, яғни экономиканың мүмкіндіктеріне сәйкес өмір сүру 
деңгейінің ең төменгі стандартын қамтамасыз ететін әлеуметтік-
экономикалық нормативтер. 

Әлеуметтік факторлар - бұл қоғам дамуының қозғаушы күші, белгілі 
бір әлеуметтік өзгерістерді анықтайтын құбылыс немесе процесб. 

Әлеуметтік бақылау - бұл қоғам мүшелерінің, жеке Басқару 
субъектілерінің, әлеуметтік топтардың мінез-құлқының белгіленген 
әлеуметтік құндылықтар мен нормаларға сәйкес жүзеге асырылуын 
қамтамасыз ететін әдістер мен құралдар жиынтығы. 

Әлеуметтік процесс - бұл тұтастай алғанда әлеуметтік ұйымның 
күйлерінің немесе оның жеке құрылымдық элементтерінің дәйекті өзгеруі. 

Әлеуметтік мәртебе - ұйымдағы жеке тұлғаның позициясы. 
Әлеуметтік мәртебенің негізгі сипаттамалары: бедел, билік, өкілеттіктер, 
сыйақылар. 

Арнайы психология - орталық жүйке жүйесінің патологиясынан 
туындаған, білім беру, оқыту және әлеуметтік бейімделудің арнайы 
жағдайларын қажет ететін психикалық және физикалық дамуы бұзылған 
адамдардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін зерттейтін 
психология бөлімі. 

Арнаулы әлеуметтік қызметтер - өмірлік қиын жағдайда жүрген 
адамға (отбасына) туындаған әлеуметтік проблемаларды еңсеру үшін 
жағдайларды қамтамасыз ететін және олардың қоғам өміріне қатысуына 
басқа азаматтармен тең мүмкіндіктер жасауға бағытталған қызметтер кешені. 

Қабілеттер - бұл білімді, дағдыларды тез игеруді, шоғырландыруды 

   

және практикада тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін жеке тұлғаның жеке 
психологиялық қасиеттері. 

Орта - қасиеттерінің өзгеруі жүйеге әсер ететін барлық объектілердің, 
сондай-ақ жүйенің әрекеті нәтижесінде қасиеттері өзгеретін объектілердің 
жиынтығы. 

Стресс - адамның тұрақты, эмоционалды теріс психологиялық 
жағдайы, көңілсіздік, өмірдегі сәтсіздіктер және оның психологиясына, 
мінез-құлқына және денсаулығына өте жағымсыз әсер етеді. 

Стресстік жағдайлар - адамның үлкен психологиялық күйзелісін 
тудыратын және стресс жағдайын тудыратын өмірлік жағдайлар. 

Жетекші - бұл тәжірибелі психологтың, атап айтқанда кеңесші 
психологтың қызметіне кәсіби бақылауды және тікелей басшылықты жүзеге 
асыратын маман. 

Шығармашылық өзін-өзі жүзеге асыру - бұл әр түрлі іс-шараларда 
адамның шығармашылық әлеуетін ашудың және тиімді пайдаланудың 
субъективті маңызды, үздіксіз, мақсатты процесі. 

Шығармашылық - табиғатқа тән әлеуметтіліктің, адамның 
руханиятының, оның бірегейлігі мен бірегейлігінің көрінісі. 

Мотивация теориясы - адамды жұмысқа итермелейтін себептер 
туралы білім жүйесі. 

Әлеуметтік жұмыс теориясы - бұл әлеуметтік дамудың күрделі 
полисцентрлік жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуы процесін білудің 
логикалық формаларында ерекше көрініс, мұнда құрылымның әр компоненті 
бір уақытта әлеуметтік процестердің сипатының себебі де, салдары да бола 
алады. 

Кәсіби қарым-қатынас техникасы-саналы түрде өзгеру және 
тұлғааралық кері байланыс арқылы әлеуметтік жұмыс мамандарының еркін 
білуі. 

Технология (грек. techne-өнер, шеберлік, шеберлік + logos – ілім) - 
объектіні өңдеу және сапалы түрлендіру әдістері мен құралдары туралы білім 
жүйесі. 

Тренинг тобы - белгілі бір бағыттағы тренинг өткізілетін топ. 
Жаттығу - белгілі бір іс-әрекеттің айналасында құрылған және жалпы 

мәселелерді шешуге бағытталған құрылымдық және семантикалық тұрғыдан 
салыстырмалы түрде оқшауланған жұмыс блогы. 

Қиын өмірлік жағдай - адамның өзі үшін қиын, қолайсыз және оның 
қалыпты өмірін объективті түрде бұзатын жағдай (өмір сүру деңгейінің 
төмендеуі, жетімдік, қадағалаусыз қалу, мүмкіндігі шектеулі адам, 
жұмыссыздық, мәжбүрлі көші-қон, ыдырау, отбасындағы жанжалдар, 
жалғыздық, зорлық-зомбылық және басқа да жағдайлар). 

Еңбек ұжымы - персонал мен әкімшілікті қоса алғанда, ұйымның 
(кәсіпорынның) барлық қызметкерлері. 

Әлеуметтік менеджмент-бұл басқару түрлерінің бірі, оның функциясы 
қоғамның және оның ішкі жүйелерінің прогрессивті даму қажеттіліктерін 
жүзеге асыруды қамтамасыз ету болып табылады. Ол адамдардың өмір сүру 
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жағдайларына және олардың құндылық бағдарларына әсер ету арқылы 
жүзеге асырылады. 

Талаптардың деңгейі - адамның алдыңғы әрекеттің сәттілігін (немесе 
сәтсіздігін) ескере отырып, мақсатты таңдауы. 

Феминология (лат. Фемина-әйел және грек. logos-сөз, ілім) - әйелдің 
қоғамдағы орны мен рөлі туралы ғылым. 

Физиология-бұл жануар ағзасындағы процестер, дененің функциялары 
туралы ғылым. 

Филантропия - адамға деген мейірімділік, жеке қайырымдылық. 
Ауытқу - иерархиядағы құндылық дәрежесінің өзгеруі (сандық 

өзгерістер, маңыздылықтың өзгеруі). 
Ресми топ - белгілі бір функцияларды орындау үшін әкімшіліктің 

еркімен құрылған топ. 
Көңілсіздік - бұл мақсатқа жету жолындағы қиындықтардан туындаған 

адамның психикалық жағдайы. 
Таңба - адамның мінез-құлқында көрінетін негізгі психикалық 

қасиеттерінің жиынтығы. 
Харизма - көшбасшының жеке қасиеттеріне негізделген әсер. 
Хоспис - науқасқа кешенді медициналық, психологиялық және 

әлеуметтік көмек көрсету жүйесі, қайтыс болған адамға қорқыныш сезімінсіз, 
мүмкіндігінше толық өмір сүруге көмектесетін гуманистік дүниетаным 
жүйесі. 

Құндылықтар - адам үшін маңызды объектілер немесе адам үшін 
объектілердің функционалды мәні. 

Психологиялық кеңес берудің мақсаттары - психологиялық кеңес 
берудің күтілетін түпкілікті нәтижелері, нақты қол жеткізуге бағытталған 
мақсаттар. 

Мақсат - белгілі бір уақыт өткеннен кейін басқару жүйесінің қалаған 
күйі. 

Экологиялық білім - бұл қоршаған ортаны қорғау саласындағы білім 
кешенін игеру ғана емес, сонымен бірге алған дағдыларын іс жүзінде жүзеге 
асыру мүмкіндігі. 

Эмоционалдылық - белгілі бір өмірлік жағдайларға эмоционалды 
реакцияларының күшімен сипатталатын адамның темпераментінің қасиеті. 

Эмпатия - эмпатия, эмоционалдық жағдайды түсіну, сезімге ену, басқа 
адамның тәжірибесі. 

Эпидемиология - адам ұжымында жұқпалы аурулардың пайда болуы 
мен таралуына негіз болатын заңдылықтар, олардың алдын алу және бақылау 
шаралары туралы ғылым. 

Әлеуметтік жұмыс этикасы - әлеуметтік жұмыс саласындағы 
мамандардың кәсіби моральының теориясы (ілімі), идеалдар мен 
құндылықтар жүйесі, этикалық қағидалар мен мінез-құлық нормалары, o 
идеялары, маманның жеке басына қойылатын талаптар. 

Этиология - аурудың себептері туралы ілім; аурудың себебі. 
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жағдайларына және олардың құндылық бағдарларына әсер ету арқылы 
жүзеге асырылады. 

Талаптардың деңгейі - адамның алдыңғы әрекеттің сәттілігін (немесе 
сәтсіздігін) ескере отырып, мақсатты таңдауы. 

Феминология (лат. Фемина-әйел және грек. logos-сөз, ілім) - әйелдің 
қоғамдағы орны мен рөлі туралы ғылым. 

Физиология-бұл жануар ағзасындағы процестер, дененің функциялары 
туралы ғылым. 

Филантропия - адамға деген мейірімділік, жеке қайырымдылық. 
Ауытқу - иерархиядағы құндылық дәрежесінің өзгеруі (сандық 

өзгерістер, маңыздылықтың өзгеруі). 
Ресми топ - белгілі бір функцияларды орындау үшін әкімшіліктің 

еркімен құрылған топ. 
Көңілсіздік - бұл мақсатқа жету жолындағы қиындықтардан туындаған 

адамның психикалық жағдайы. 
Таңба - адамның мінез-құлқында көрінетін негізгі психикалық 

қасиеттерінің жиынтығы. 
Харизма - көшбасшының жеке қасиеттеріне негізделген әсер. 
Хоспис - науқасқа кешенді медициналық, психологиялық және 

әлеуметтік көмек көрсету жүйесі, қайтыс болған адамға қорқыныш сезімінсіз, 
мүмкіндігінше толық өмір сүруге көмектесетін гуманистік дүниетаным 
жүйесі. 

Құндылықтар - адам үшін маңызды объектілер немесе адам үшін 
объектілердің функционалды мәні. 

Психологиялық кеңес берудің мақсаттары - психологиялық кеңес 
берудің күтілетін түпкілікті нәтижелері, нақты қол жеткізуге бағытталған 
мақсаттар. 

Мақсат - белгілі бір уақыт өткеннен кейін басқару жүйесінің қалаған 
күйі. 

Экологиялық білім - бұл қоршаған ортаны қорғау саласындағы білім 
кешенін игеру ғана емес, сонымен бірге алған дағдыларын іс жүзінде жүзеге 
асыру мүмкіндігі. 

Эмоционалдылық - белгілі бір өмірлік жағдайларға эмоционалды 
реакцияларының күшімен сипатталатын адамның темпераментінің қасиеті. 

Эмпатия - эмпатия, эмоционалдық жағдайды түсіну, сезімге ену, басқа 
адамның тәжірибесі. 

Эпидемиология - адам ұжымында жұқпалы аурулардың пайда болуы 
мен таралуына негіз болатын заңдылықтар, олардың алдын алу және бақылау 
шаралары туралы ғылым. 

Әлеуметтік жұмыс этикасы - әлеуметтік жұмыс саласындағы 
мамандардың кәсіби моральының теориясы (ілімі), идеалдар мен 
құндылықтар жүйесі, этикалық қағидалар мен мінез-құлық нормалары, o 
идеялары, маманның жеке басына қойылатын талаптар. 

Этиология - аурудың себептері туралы ілім; аурудың себебі. 
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