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1 Оқу пәннің паспорты
Пән атауы: Жастармен әлеуметтік жұмыс
Міндетті пән
Оқу мерзімі және кредит саны
Барлығы – 3 кредит
Курс: 3
Семестр: 5
Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 45 сағат
Дәрістер - 30 сағат
Тәжірибелік /семинарлық оқу сағаттары 15 сағат
Зертханалық - жоқ
СӨЖ – 90 сағат
Оның құрамында СОӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы көлемі - 135 сағат
Бақылау формасы
емтихан – 5 семестрде
Пререквизиттер: Жастармен әлеуметтік жұмыс пәнін меңгеру үшін
студенттер келесі пәндерден білім, білік, дағдылары болуы тиіс: әлеуметтану;
мәдениеттану; әлеуметтік психология.
Постреквизиттер: Жастармен әлеуметтік жұмыс пәнінен алынған
білім, білік, дағдылар келесі пәндерді оқу кезінде керек: әлеуметтік
жұмыстың теориясы мен әдіснамасы; әлеуметтік жұмыстың
технологиялары, іс тәжірибе түрлері.
2. Пән, мақсаттар мен міндеттер
Пән нысаны: болашақ әлеуметтік жұмыскердің жастармен әлеуметтік
жұмыс істеу саласындағы кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру
Пән
мақсаты:
«Жастармен
әлеуметтік
жұмыс»
бағдарламасының мақсаты әлеумет жұмыс объетісі ретінде
жастардың
әлеуметтік-демографиялық,
әлеуметтікпсихологиялық
және
әлеуметтік-мәдени
ерекшеліктерінің
негізгі
принциптерімен,
әлеуметтік
жұмыстың
әртүрлі
тобындағы әдісі мен тәсілдерімен таныстыру.
Пән міндеттері:
- әлеумет жастар ортасында жұмыс істеу үшін керекті
білім мен дағдылармен студенттерді қаруландыру;
- республикадағы
жастармен
әлеуметтік
жұмыс
спецификасын,
ерекшеліктерін
ашатын
қазақстандық
авторлардың жұмысын, жастарды әлеуметтік қорғау мәселесі
бойынша ҚР заңды және нормативті актілерін оқу;
- студенттердің қажетті кәсіби маңызды қасиеттерін дамыту;

- болашақ
қалыптастыру.

мамандардың

гуманистік

көзқарастарын

3. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:
білу керек:
- жастармен әлеуметтік жұмыстың құрылуы мен тарихы
жайлы білімдер;
жастармен
әлеуметтік
жұмыстың
қазіргі
жаңа
мәселелері.
игеру керек:
- теориялық білімдерді практикада адекватты қолдану;
- зерттеу іс-әрекетіне деген дағдылар;
- кәсіби қарым-қатынас дағдылары.
құзыретті болу керек:
- қазіргі халыққа көмек көрсету технологияларының заманауи мәселелері
мен өзектілігінде.
4 Тақырыптық жоспар
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Тақырыптар атауы

«Жастармен
әлеуметтік
жұмыс»
пәніне кіріспе.
Жастар
қоғамның
әлеуметтікдемографиялық тобы
ретінде.
Жастар
ұрпағының
әлеуметтікпсихологиялық
және
әлеуметтік-мәдени
сипаттамасы.
Жастардың әлеуметтік
мәселелері,
олардың
табиғаты
және
өзектілігі.
Жастардың
білім
ортасындағы

Аудиторияда оқитын сабақ
СӨЖ
сандары мен түрлері
дәрісте тәж(семи Зертхена Барл Оның
р
нар)
лық
ығы
құрам
сабақтар және
ындағ
дербес
ы
сабақтар
СОӨЖ
2
1
1
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әлеуметтік мәселелері.
Жастар
еңбек
6
нарығында.
Жастардың
отбасы7
тұрмыстық мәселелері.
Жастардың
бос
8 уақыты
жайындағы
мәселелер.
Жастардың
девиациясы
9
әлеуметтік
мәселесі
ретінде.
Жастардың әлеуметтік
10
саясаты.
Жастармен
11 жұмыстағы дифференциалды келіс.
«Қиын»
12 жасөспірімдермен
әлеуметтік жұмыс.
Девиантты тәртіптегі
13 жастармен әлеуметтік
жұмыс.
Барлығы:
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2. Агафонов А.Н., Менлибаев К.Н., Социальная работа с
молодежью: учебное пособие - Караганды, 2013
3. Агафонов А.Н., Менлибаев К.Н., Буйнов Л.П.
Социальная работа с молодежью девиантного поведения:
учебное пособие - Петропавловск, 2010
4. Абрамова Г.С. Возрастная психология: учебник для
студентов вузов - М., 2011
5. Государственная молодежная политика Республики
Казахстан - Астана, 2011
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В.В.
Ювентология:
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Общество
и
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города:
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10.Менлибаев К.Н., Туганбекова К.М., Черная Г.Г., Каргин
С.Т.
11. Социальная работа: учебное пособие -Караганда,
2010

