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1 Оқу пәннің паспорты
Пән атауы: Әлеуметтік қызметкердің практикумы
Таңдау пән
Оқу мерзімі және кредит саны
Барлығы – 3 кредит
Курс: 3
Семестр: 3
Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 45 сағат
Дәрістер - жоқ
Тәжірибелік /семинарлық оқу сағаттары - 45 сағат
Зертханалық - жоқ
СӨЖ – 90 сағат
Оның құрамында СОӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы көлемі - 135 сағат
Бақылау формасы
емтихан – 5 семестрде
Пререквизиттер: Әлеуметтік қызметкердің практикумы пәнін
меңгеру үшін студенттер келесі пәндерден білім, білік, дағдылары болуы тиіс:
әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық негіздері .
Постреквизиттер: Әлеуметтік қызметкердің практикумы пәнінен
алынған білім, білік, дағдылар келесі пәндерді оқу кезінде керек: халықтың әр түрлі
топтарымен әлеуметтік-педагогикалық көмек көрсету.
2. Пән, мақсаттар мен міндеттер
Пән нысаны: Әлеуметтік жұмысының практикасы бойынша негізігі ұғымдары,
әлеуметтік жұмыстың заңдылықтары, принциптері, негізгі әдіс-тәсілдері сипатталған, бұл
тәжірибелік мәліметтер болашақ мамандардың кәсіби маңызды білімдерін терендетуге
мүмкүншілік жасайды. Осы тәжірибелік білімдер жалпы студенттердің интеллектуалдық
дамуына жағымды әсер етіп, қажетті кәсіби қабілеттерді тәрбиелеуге жол береді.

Пән мақсаты: Жалпы теориялық мәселелердің оқытылуы және әлеуметтік ісәрекет аумағында талқылаудағы студенттердің өзіндік жұмыстарының ары қарай
дамуының құрылуы, яғни әлеуметтік жұмыс мазмұны болып табылады.
Пән міндеттері:
-

Студенттерге теориялық негіздерді қабылдауға көмектесу;
Практикалық іс-әрекеттегі әлеуметтік жұмыстың дағдылары мен білімдерінің
құрылуына себеп болу;
Болашақ мамандардың мінездік-этикалық сияқты азаматтық сапаларын
қалыптастыру;
Курстың бағдарламасы әлеуметтік жұмыстың әр түрлі түрлерін орындауына қабілеті
бар мамандарды дайындауды алдын-ала қарастырады.

3. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:
- Әлеуметтік жұмыс тәжірибесінің жаңа мәселелерін түсініктің
болуы;

білу керек:
- Мүмкіндігі шектеулі, ерекше қажеттіліктері бар топтар мен жеке тұлғаларға
әлеуметтік жұмысты құру мен ұйымдастыру;
игеру керек:
- Отбасыларға және жеке тұлғаларға, әр түрлі ұлттық және басқа да халық
топтарына қызмет пен әлеуметтік көмек көрсету;
- Отбасыларға және жеке тұлғаларға, әр түрлі ұлттық және басқа да халық
топтарына қызмет пен әлеуметтік көмек көрсету туралы теориялық білімдерін
қолданудың тәжірибелік дағдысына ие болуы тиіс

құзыретті болу керек:
- Халықтың әлеуметтік жағдайлар қалпы туралы зерттеу-аналитикалық іс-әрекеттер
жүргізу.
4 Тақырыптық жоспар
№
п/п

1
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6
7
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9
10
11

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
Қазіргі қоғамдағы тәжірибелік
3
6
1
Тақырыптар атауы

әлеуметтік жұмыстың дамуы
Әлеуметтік жұмыс тәжірибесінің
эффективтілігін
анықтайтын
негізгі шарттар.
Әлеуметтік жұмыстың сапалық
параметрлері.
Өзгерулер
үрдісі
әлеуметтік
жұмыстың мақсаттық құрылысы
ретінде
Жекелік
әлеуметтік
жұмыс
технологиялары
Кәсіби әлеуметтік қызметкердің
құрылым жолдары
Клиентпен дұрыс қарым-қатынас
құрылымы.
Клиентпен
қарым-қатынастың
дағдысы
Клиентті әрекетке шақыру.
Әлеуметтік
қызметкердің
тәжірибесіндегі бағалылық және
этикалық негіздері.
Клиентпен
жұмыс
істеудің
арнайы әрекеті мен дағдысы.
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потенциал.
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тәжірибелік әрекеттің түрі.
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