
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В10201 Əлеуметтік жұмыс 

 

Білім беру 

саласының коды 

мен жіктелуі 

6В10 Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(медицина) 

Дайындық 

бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В102 Əлеуметтік қамсыздандыру 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы 

6В10201 Əлеуметтік жұмыс 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В090 Əлеуметтік жұмыс 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті заманауи ұлттық жəне қазіргі заманғы трендтерді 

ескере отырып, өңір үшін жоғары білікті кадрлар даярлауда. 

2. "Əлеуметтік жұмыс" білім беру бағдарламасының ерекшелігі: 

- оқу пəндері модульдерінің мазмұнын пəнаралық интеграциялау; 

- білім алушыларды даярлаудың жұмыс берушілердің талаптарына 

жəне кəсіби стандартқа сəйкестігі; 

- профессорлық-оқытушылық құрамның кəсіби құзыреттілігі; 

- ЖОО-да ғылыми-практикалық орталықтар бар, олардың 

базасында оқу үдерісі, кəсіптік практика ұйымдастырылады, білім 

алушылардың кəсіби жəне жеке құзыреттілігі дамиды. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Əлеуметтік жұмыс саласында жоғары білікті, еңбек нарығында 

бəсекеге қабілетті, кешенді білімі, кəсіби біліктілігі, жоғары 

əлеуметтік жəне азаматтық жауапкершілігі бар, инновациялық 

технологиялары мен əлеуметтік жəне өзге де қызметті жүзеге 

асыру тəжірибесі бар мамандарды даярлау. 

БББ міндеттері 1. Еңбек нарығында сұранысқа ие, "Рухани жаңғыру" мемлекеттік 

бағдарламасына сəйкес құндылықтарға ие жəне өзін-өзі 

белсендіруге, өзін-өзі дамытуға қабілетті білікті көптілді тұлғаны 

дамыту. 

2. Ұлттық біліктілік шеңберінің, кəсіби жəне халықаралық 

стандарттардың талаптарына сəйкес білім беру сапасын арттыру. 

3. Білім берудің əртүрлі салаларында интегративтік құзыреттілікті 

қалыптастыруға бағытталған оқу процесінің бағыты: Құқық, 

Əлеуметтік жұмыс, конфликтология, медиация, психология, 

əлеуметтану, педагогика, менеджмент, əлеуметтік медицина жəне 

т.б. 

4. Кəсіби жəне өзге де қызметте пайдалану мақсатында қазіргі 

заманғы психологиялық-педагогикалық, сандық технологияларды 

меңгеру. 

5. Білім алушылардың шығармашылық жəне зерттеу қызметін 

ұйымдастыру. 

БББ оқыту 

нəтижелері 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін 

бітіруші: 

1. экология жəне тіршілік қауіпсіздігі талаптарына сəйкес мінез-

құлық пен қызметті көрсету; 

2. экономикалық білімді, кəсіби жəне қоғамдық қызметтегі 

менеджмент туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 



3. психикалық жəне психофизиологиялық дамуының жалпы, 

ерекше заңдылықтары мен жеке ерекшеліктерін анықтау жəне 

есепке алу;  

4. əртүрлі жас кезеңдерінде адамның іс-əрекеті мен мінез-құлқын 

реттеу ерекшеліктерін білуін көрсету; 

5. азаматтық ұстанымды қалыптастыру үшін тарихи дамудың 

заңдылықтарын, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктерін талдау; 

6. қоғамдық, мемлекеттік, ұлттық, жеке даму міндеттерін, 

əлеуметтік əл-ауқат мəселелерін шешу үшін құқық, экономика, 

педагогика, психология, əлеуметтік медицина саласындағы білімді 

қолдану; 

7. тұлғааралық, мəдениетаралық жəне кəсіби қарым-қатынас 

міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс жəне шет тілдерінде ауызша 

жəне жазбаша нысанда коммуникация құру; 

8. зерттеу жəне практикалық қызметте тарихи парадигмалардың, 

модельдердің, əдіснамалық, теориялық, ғылыми-əдістемелік, 

мазмұндық жəне əлеуметтік жұмыстың технологиялық 

негіздерінің жүйелі білімін көрсету; 

9. əлеуметтік-медициналық, психологиялық-педагогикалық жəне 

өзге де көмекті қажет ететін жекелеген адамдармен жəне 

топтармен əлеуметтік жұмыс құру; 

10. қоғамның жаһандық, ұлттық, өңірлік əлеуметтік-мəдени даму 

ерекшеліктерін ескеретін əлеуметтік технологияларды əзірлеу, іске 

асыру; 

11. қолданбалы зерттеулер, оның ішінде сұрау жəне мониторинг 

жүргізу негізінде əлеуметтік жұмыс саласындағы проблемаларды 

сəйкестендіру, алынған деректер мен статистикалық есептілік 

нəтижелерін əлеуметтік жұмыс тиімділігін арттыру үшін 

пайдалану; 

12. ұйымдастырушылық-басқарушылық, əкімшілік əдістерді 

қолдана отырып, басқарудың əртүрлі деңгейлерінде əлеуметтік 

қызмет көрсету, əлеуметтік қызмет көрсету саласында заңнамалық 

актілерді, нормативтік құқықтық құжаттарды пайдалану; 

13. философия, адамгершілік, этика тұрғысынан өмірлік жəне 

əлеуметтік құндылықтардың мазмұнын түсіну; əлеуметтік жұмыс 

саласындағы ұлттық жəне əлемдік тəжірибені ескере отырып 

теория, əдіснама жəне практика мəселелері;  

14. қоғамды жаңғырту жағдайында əлеуметтік саясаттың, 

əлеуметтік дамудың жəне əлеуметтік жұмыстың өзара байланысын 

белгілеу; 

15. инновациялық тəсілдер мен əдістерді, білім берудің 

жаңартылған мазмұнын ескере отырып, кəсіби қызметті 

жоспарлау жəне құрастыру. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша əлеуметтік қамсыздандыру 

бакалавры 6В10201 Əлеуметтік жұмыс 

Лауазымдарының 

тізімі 

Əлеуметтік қызметкер 

Кəсіби қызмет 

объектісі 

- халықты əлеуметтік қорғау, білім беру, денсаулық сақтау, 

мəдениет, пенитенциарлық жүйе жүйесіндегі түрлі ұйымдық-

құқықтық нысандағы ұйымдар;  

- мамандандырылған ұйымдардың əлеуметтік-педагогикалық, 

əлеуметтік-психологиялық қызметтері (отбасылық балалар үйлері, 



интернат үйлері, əлеуметтік баспаналар, арнайы түзету 

мекемелері);  

- балалар-жасөспірімдер клубтары;  

- жастар ұйымдары мен бірлестіктері;  

- емдеу-профилактикалық жəне басқа да медициналық ұйымдар;  

- халықтың түрлі санаттары үшін Оңалту орталықтары;  

- əлеуметтік - өндірістік саладағы əлеуметтік қызметтер; - 

коммерциялық емес үкіметтік емес ұйымдар. 

 

 

 


