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1 Пәннің оқу төлқұжаты
Пәннің атауы
Әлуметтік жұмысты құқықтық
қамтамасыз ету құқығы
Пән міндетті компонент
Кредит саны және оқу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс – 3
Семестр -5
Аудиторлық сабағының көлемі -30 сағат
Дәрістер – 15 сағат
Практикалық сабақ – 15 сағат
СӨЖ -60
ОСӨЖ -15
Барлығы -90 сағат
Бақылау нысаны
Емтихан - 5 семестр
Пререквизиттер:
Мемлекет және құқық негіздері; Конституциялық құқық
негіздері;
Азаматтық құқық негідері; Отбасы құқығының негіздері;
Постреквизиттер: Енбек құқығының негідері және
Қазақстан Республикасының әлеуметтік заңдылықтары.
Сабақ түрлері ұжымдық, топтық және жеке дара.
Курс аяқталған соң, меңгерілген білім бойынша
студенттер емтихан тапсырады.
2. Пәні, мақсаты және талаптар
Пәннің пәні Ұкіметтің бүгінгі күндегі негізгі мақсаты
және көмегі- нашар қамтылған тұрғындар қабатынан
әлеуметтік комек және колдау көрсету болып табылыды.
Осы
бағытта
Үкімет
органдары
бюджеттен
қаржыландыратын
мекеме
жұмыскерлері
мен
қызметкерлеріне
уақытылы
жалақы,зейнетақы
және
жәрдемақыларды төлеуді қамтамасыз ету,т.б. болып
табылады.

Ұсынылған бағдарлама берілген тақырып бойынша
теориялық және тәжірибелік өнделуі бар талдауын өзіне
қосады.
Пәннің
мақсаты«Әлеуметтік
жұмыстарды
қамсыздандыру» пәнің оқытудың тапсырмалары және
негізгі мақсаттары тәлімгерлерді әлеуметтік жұмыстар
аумағында құқықтық білімдермен таныстырылу болып
табылады. Негізгі бағдарламасының мақсаты адам және
азаматтардың
әлеуметтік
кукықтыры
және
бостандықтыры,әлеуметтік
кепілдіктер
жұйесі,әлеуметтік
құқықтыр
мен
бостандықтырды
бұзғандығы
үшін
азаматтардың
жауапкершілітері,отбасы
мен
зейнетақылық
заңдылықтардың негізіне т.б. сұрақтарға арналған.
Міндеттері
- әлуметтік жұмысты құқықтық қамсыздандыру үшін керекті
білім мен дағдылармен студенттерді қаруландыру;
- басты назарды жасөспірімдердің құқықтары және
мүдделерін
қорғаумен
зейнақымен
қамсыздандыру
облысындағы жұмыстарға аудару қажет;
республикадағы
әлуметтік
жұмысты
құқықтық
қамсыздандыру
спецификасын, ерекшеліктерін ашатын
қазақстандық авторлардың жұмысын, халықты әлеуметтік
қорғау мәселесі бойынша ҚР заңды және нормативті
актілерін оқу.
3. Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:
- әлуметтік жұмысты құқықтық қамсыздандырудың
құрылуы мен тарихы жайлы білімдер;
- әлуметтік жұмысты құқықтық қамсыздандырудың
қазіргі жаңа мәселелері.
Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:
- теориялық білімдерді практикада адекватты қолдану;
- зерттеу іс-әрекетіне деген дағдылар;
- кәсіби қарым-қатынас дағдылары.

4.Пәннің тақырыптық жоспары
№
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Тақырыптардың атауы
2

Әлеуметтік қамсыздандыру
құқығының пәні,әдісі және жүйесі.
Әлеуметтік қамсыздандыру
құқықтық-қатнастардың түсінігі және
түрлері.
Азаматтардың денсаулығын
қорғау құқығы.
Азаматтардың білім алу құқығы.
Тұрғындардың мүддесін
әләуметтік қорғаудың
мемлекеттік кепілдіктері.
Қазақстан Республикасының
экологиялық келеңсіз
жағдайлар салдарынан
зардап шеккен азаматтарды
әлеуметтік қорғау және
қамтамасыз ету.
Әлеуметтік жәрдем ақы.
Ай сайын азаматтарға
мемлекеттік бюджеттен

Дәр
3

Сағаттар саны
Тәж
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СӨЖ
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-
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-
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берілетін әлеуметтік көмек.
Азамматтардың әлеуметтік
құқықтары мен
бостандықтарын бұзғаны үшін
жауапкершілік.
Балардың негізгі құқықтыры
және міндеттері.
Ата-аналық құқықты шектеу
және жою.
Қорғаншы және
қамқоршылық.
Әлеуметтік қамсыздандыруды
реттейтін нормативті–құқықтық
құжаттар түсінігі және түрлері жұмыс
Жасөспірімдердің құқығын қорғау
Зейнеткерлер
құқығын
қорғау.Азаматтардың
зейнетақымен
қамсыздандырылу құқығы.

Мүгедектердің құқықтарың қорғау.
Мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларды
17 енбекке орналастырудың құқықтық
сүраққтары.
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